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OFERTE SERVICIU
l Angajez instalator şi reprezentant comercial, necesită permis
conducere. Informaţii la telefon
0747.301681.
l SC SCADT SA Slatina angajează: zidar, fierari-betonişti,
lăcătuşi-mecanici, sudori,
dulgheri, şefi de echipă. Relaţii la
telefon: 0249.434.246.
l Estetiqdent S.R.L cu sediul în
localitatea Petroşani, judeţul
Hunedoara, angajează Agent de
vânzări, cunoscător de limba
română, engleză începător, rusă
avansat şi să deţină cunoştinţe
minime în domeniul stomatologiei şi tehnicii dentare. Relaţii la
tel: 0727.099807.
l Hotel Oxford si hotel Malibu
din mamaia angajeaza in conditii
foarte avantajoase: receptioner,
camerista, bucatar sef, bucatar,
bufetier, ospatari si ajutori de
ospatari cu experienta. Oferim
cazare, detalii la 0735.333.103,
office@hoteloxford.ro
l Unitatea Militară 02560 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de personal civil
contractual: -şef formaţie muncitori gr.I (2 posturi), studii/cursuri/
programe de calificare/perfecţionare/ specializare în domeniul
poligrafic, pentru ocupaţia
legător/legător manual, cu o
vechime în muncă de 2 ani în
domeniul poligrafic; -şef formaţie
muncitori gr.I (1 post), studii/
cursuri/ programe de calificare/
perfecţionare/ specializare pentru
ocupaţia prelucrător prin aşchiere,
cu o vechime în muncă de 2 ani în
domeniul calificării; -referent tr.II
(1 post), studii medii finalizate cu
diplomă de bacalaureat, cu o
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei de 6
luni. Calendarul activităţilor
specific desfăşurării concursului
de încadrare presupune parcurgerea următoarelor etape: -data-limită de depunere a dosarelor:
12.06.2018, ora 15.00; -20.06.2018,
ora 10.00: proba practică;
-26.06.2018, ora 10.00: interviul.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul Unităţii Militare 02560,
bd.Ion Mihalache, nr.124-126,
sector 1, localitatea Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon: 021.224.26.34 sau prin
centrală: 021.224.26.51,
021.224.26.52, 021.224.26.53, interior: 1117/104, zilnic, între orele
08.00-15.00.

l Comuna Grebănu, cu sediul în
comuna Grebănu, județul Buzău,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de: muncitor calificat,
treapta 2 (conducător de mașini
și utilaje terasiere, mecanic
buldoexcavator), număr de
posturi: 1, conform HG nr.286
din 23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 25 iunie 2018, ora 10.30;
-Proba interviu în data de 28
iunie 2018, ora 10.30. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: 1.Studii
medii sau generale, permis de
conducere categoria B, atestat
buldoexcavator -ifron; 2.Condiții
de vechime: minimum 1 an.
Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Grebănu, județul
Buzău. Relații suplimentare la
sediul Primăriei Comunei
Grebănu, persoană de contact:
Crîngașu Niță, telefon:
0238.778.714, fax: 0238.778.970,
e-mail: primariagrebanu@gmail.
com.
l Primăria Oraşului Murfatlar,
cu sediul în localitatea Murfatlar,
strada Calea Dobrogei, nr.1,
judeţul Constanţa, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea a 4
funcţii publice de execuţie
vacante: -2 posturi inspector,
clasa I, gradul profesional principal; -2 posturi referent, clasa
III, grad profesional asistent.
Număr posturi: 4. Concursul se
va desfăşura la sediul Primăriei
Oraşului Murfatlar astfel: -Proba
scrisă în data de 27.06.2018, ora
11.00; -Proba interviu: data și ora
interviului vor fi anunțate după
proba scrisă. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: pentru inspector: -studii:
absolvent al studiilor cu diplomă
de licenţă în ştiinţe agricole,
respectiv pentru al doilea post:
studii în ştiinţe financiar-contabile; -vechime: 5 ani vechime în
specialitatea studiilor; pentru
referent: -studii: absolvent al
studiilor medii cu diplomă de
bacalaureat; -vechime: 1 an
vechime în specialitatea studiilor.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Oraşului
Murfatlar. Relaţii suplimentare şi
coordonatele de contact pentru
depunerea dosarelor de concurs:
la sediul instituției: Primăriei

Oraşului Murfatlar. Persoană de
contact: Zugravu Simona -consilier grad profesional superior,
telefon/fax: 0241.234.350, e-mail:
consiliu-local@primaria-murfatlar.ro.
l Primăria Comunei Secusigiu,
cu sediul în Secusigiu, nr.275,
judeţul Arad, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de:
consilier, grad profesional debutant, Compartimentul urbanism,
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi
privat. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă: 26.06.2018
-sediul instituţiei, ora 10.00;
-Interviul: 29.06.2018 -sediul
instituţiei, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
superioare cu diplomă de licenţă.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 20 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei, în Secusigiu,
nr.275. Relaţii suplimentare:
sediul Primăriei Secusigiu,
nr.275, telefon: 0257.411.320,
mail: primariasecusigiu@yahoo.
com, persoană de contact: Dan
Lorena Danina, inspector,
Compartiment resurse umane.
l Unitatea Administrativ Teritorială Liești, cu sediul în localitatea Liești, str.Anghel Saligny,
nr.269, judeţul Galați, organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă determinată, până la
data de 10.04.2021, în vederea
implementării proiectului
„VECTORI -Valorificare Educațională Continuă prin Tehnici
Orientate spre Revitalizarea
Învățământului”, cod SMIS
108391, co-finanțat prin Fondul
Social European -Programul
Operațional Capital Uman
(POCU) în baza contractului de
finanțare încheiat cu Autoritatea
de Management, a următoarei
funcții contractuale vacante:
inspector de specialitate, debutant: -1 post în cadrul Compartimentului Achiziții
Publice -Proiecte
Dezvoltare. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -condițiile
generale, conform
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările
și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la
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concurs și a ocupării funcției
contractuale sunt: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, precum și curs specializare
expert achiziții publice;
-vechimea în specialitatea studiilor nu este necesară. Concursul
se va organiza conform calendarului următor: -depunerea dosarelor de concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării
anunțului, respectiv 25.05.201811.06.2018, ora 16.30; -proba
scrisă se va desfășura în incinta
Unității Administrativ Teritoriale Liești, în data de 19.06.2018,
ora 10.00; -proba interviului se va
anunţa o dată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă. Relaţii
suplimentare la sediul UAT
Liești, din str.Anghel Saligny, nr.
269, telefon: 0236.821.020,
int.107, fax: 0236.821.006.
l Unitatea Militară 01047, cu
sediul în localitatea Craiova,
strada Caracal, nr.101, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: îngrijitor: 2, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.06.2018, ora
11.00; -Proba interviu în data de
25.06.2018, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: să
ateste absolvirea cel puțin a unei
școli generale; -vechime -nu este
cazul; -cunoștințe de sănătate
preventivă și colectivă; -capacitate de comunicare și relaționare;
-rezistență la efort fizic și psihic;
-rapiditate în executarea activităților, sociabilitate, spirit de
echipă, punctualitate, meticulozitate, spirit de observație, grad
ridicat al atenției distributive,
responsabilitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la
sediul Unității Militare 01047
Craiova. Relaţii suplimentare la
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sediul Unității Militare 01047
Craiova, persoană de contact:
plt.adj.Dobre-Voicilă Dumitru,
telefon: 0251.54.54.92, interior:
111, fax: 0251.41.60.47, e-mail:
b26inf@gmail.com.
l Spitalul Municipal „Costache
Nicolescu”, cu sediul în localitatea Drăgăşani, jud.Vâlcea, str.
Dr.Bagdasar, nr. 2, organizează,
în conformitate cu prevederile
HG nr.286/2011, concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: 1 post infirmieră
-Spitalizare de zi. Condiţiile
generale de participare la
concurs sunt cuprinse în art.3 din
Regulamentul-cadru la Hotărârea 286/2011. Condiţii specifice
de participare: -studii: generale;
-absolvent curs organizat de
OAGMR sau de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii cu
avizul MS; -vechimea nu este o
condiţie. Locul desfăşurării
probelor concursului -sediul
spitalului: -Proba scrisă în data
de 19.06.2018, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 22.06.2018,
ora 10.00. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
11.06.2018, ora 16.00, la sediul
Spitalului Municipal „Costache
Nicolescu” Drăgăşani. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului
Municipal „Costache Nicolescu”
Drăgăşani, persoană de contact:
Chitu Jeni, telefon:
0250.812.201/02/03, int.110.
l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud. Olt, str. Crișan, nr. 5,
organizează concurs, în data de
20.06.2018, pentru ocuparea
unui post vacant de îngrijitor la
Secţia gastroenterologie şi a 4
posturi vacante de îngrijitor la
Serviciul administrativ, aprovizionare-transport, nivel de studii
generale. Condiţii specifice de
participare: şcoala generală.
Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de
20.06.2018, ora 9.00- proba scrisă
şi în data 25.06.2018, ora 9.00proba interviu. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
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RUNOS, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului, până în data de
08.06.2018 şi trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art. 7 din HG nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia de concurs este afişată la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS
s a u l a n r. d e t e l e f o n :
0349.802.550.
l Spitalul Clinic “Prof. Dr. Th.
Burghele”, cu sediul în București, Sos. Panduri, nr. 20, Sector
5, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul M.S. nr. 284/2007 art.2
privind organizarea concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice
Comitetului director din spitale
publice, modificat prin Ordinul
M.S. nr. 954/2017 de modificare a
anexei la Ordinul M.S. nr.
284/2007 şi a Metodologiei
-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director din
spitalele publice şi Dispozitia
P r i m a r u l u i G e n e r a l n r.
556/30.03.2018 privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director din
spitalele publice aflate în administrarea autorităţii publice
locale, organizează în perioada
20 -22.06.2018, concurs pentru
ocuparea funcţiilor vacante de
Director Medical şi Director
Financiar -Contabil. Concursul/
examenul se va desfășura la
sediul Spitalului Clinic “Prof.
Dr.Th .Burghele” Bucureşti,
sector 5, sos. Panduri, nr. 20Sala de Consiliu şi Biblioteca.
Criteriile specifice sunt urmatoarele: 1. Pentru directorul
medical: a) sunt absolvenţi de
învăţamânt universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; b)
sunt confirmaţi cel pufin medic
specialist; c) au minimum 5 ani
vechime în specialitatea respectivă; 2. Pentru directorul financiar -contabil: a) sunt absolvenţi
de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de
licenţa sau echivalentă în profil
economic; b) au cel putin 2 ani
vechime în specialitatea studiilor; c) deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în
domeniul Sistemului European
de conturi, precum şi de cunoaş-

tere a reglementărilor europene
în domeniu; Dosarele de înscriere
se depun la secretarul comisiei
(Birou RUNOS) pană cel târziu
12.06.2018, ora 15.00. Pentru
Director Medical -d-na Ec. Georgescu Stefania. Pentru Director
Financiar -Contabil -D-na Ec.
Ilie Maria Madalina. Concursul /
examenul cuprinde urmatoarele
probe de evaluare: -20.06.2018 ora 09.30 -Test-grilă/lucrare
scrisă de verificare a cunoştintelor din legislaţia specifică
postului. -22.06.2018 -ora 09.30
-Susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de
activitate al postului. -22.06.2018
-ora 12.30 -Interviul de selectie.
Relaţii cu privire la criterii,
conţinutul dosarului de înscriere
la concurs/examen, bibliografia şi
teme se găsesc pe site-ul www.
burghele.ro și la avizier -sediu,
telefon 021/410.69.10 int. 315,
zilnic între orele 9,00 -15,00.
l Direcţia Generală de Impozite
şi Taxe Locale Sector 6 anunţă
organizarea concursului pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacantă,
respectiv: -1 post inspector, clasa
I, grad profesional debutant, în
cadrul Compartimentului
Control Managerial; Desfășurarea concursului: 1. Proba
scrisă: 08.06.2018, ora 10.00; 2.
Interviul -data și ora vor fi comunicate ulterior. Locul organizării
probei scrise: sediul D.G.I.T.L
Sector 6, situat în Str. Drumul
Taberei, nr. 18, Sector 6, București. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 8
zile de la data apariției anunțului
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III a, respectiv în intervalul 24.05.2018 -31.05.2018.
Coordonate de contact pentru
primirea dosarelor de concurs:
-adresa de corespondență -Str.
Drumul Taberei, nr. 18, Sector 6,
București -telefon/fax
-021.413.77.90/ 021.413.77.89;
-telefon Biroul Resurse Umane
-0374.817.720; -e-mail: biroul.
resurseumane@taxelocale6.ro;
-persoană de contact: Gheorghe
Alina -Inspector, Biroul Resurse
Umane. Selecția dosarelor de
concurs are loc în termen de 1 zi
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor,
respectiv 04.06.2018 și rezultatul
acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet
www.taxelocale6.ro; Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarul
de înscriere depus de către candidați la concurs, va conține în
mod obligatoriu următoarele

documente: a) formularul de
înscriere (se pune la dispoziție
candidaților, din oficiu, prin
publicare pe pagina de internet a
instituției în format deschis,
editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului,
precum și la sediul instituției, în
locul special amenajat pentru
desfășurarea de activități de
informare și relații publice, în
format letric. b) curriculum
vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate; d)
copii ale diplomelor de studii,
certificatelor și altor documente
care atestă efectuarea unor
specializări și perfecționări; e)
copia carnetului de muncă și
după caz, a adeverinței eliberate
de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea
în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcției publice. Adeverințele
care au alt format decât modelul
tip publicat pe pagina de
internet, trebuie să cuprindă
elemente similare acestuia, din
care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul
studiilor solicitate pentru
ocuparea acesteia /acestora,
temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă
acumulată, precum și vechimea
în specialitatea studiilor; f) copia
adeverinței care atestă starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului; g) cazierul judiciar; h)
declarația pe propria răspundere
sau adeverința care să ateste
calitatea sau lipsa calității de
lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. Actele mai sus
menționate, se prezintă în copii
legalizate sau copii însoțite de
documente originale și se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul
comisiei de concurs. Condițiile
de participare la concurs, bibliografia și atribuțiile prevăzute în
fișa postului, se afișează la sediul
D.G.I.T.L. Sector 6 și pe pagina
de internet www.taxelocale6.ro
Condiții de participare pentru
postul de inspector, clasa I, grad
profesional debutant-Compartimentul Control Managerial:
-Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice de
execuție temporar vacantă,
inspector -grad profesional debutant -nu este cazul.
l Anunţ privind organizarea
concursurilor /examenelor de
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încadrare pe durată nedeterminată a 17 posturi de personal
civil contractual. I. În acord cu
prevederile Memorandumului de
Guvern nr. C (S) 105 din
12.01.2018, aprobat în ședința
Guvernului din data de
22.02.2018, privind încadrarea
prin concurs sau examen, a unor
posturi vacante sau temporar
vacante din structurile Ministerului Apărării Naționale, potrivit
prevederilor art. 14 alin. (3) din
O.U.G nr. 90/2017 privind unele
măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor
termene, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr.
80/2018, Unitatea Militară 02574
Bucureşti organizează concurs/
examen pentru încadrarea pe
durată nedeterminată, a următoarelor posturi de personal civil
contractual vacante, cu atribuţii
de execuţie, astfel: LA SECȚIA
REPREZENTARE MILITARĂ:
-2 posturi de referent de specialitate debutant/S în Biroul activități de reprezentare la nivelul
ministrului apărării naționale,
fiind necesar absolvirea unei
instituţii de învăţământ superior
acreditată sau autorizată, cu
diplomă de licenţă și certificat de
competență minim nivel B2/
similar - limba engleză. Nu se
stabilesc condiţii privind
vechimea în muncă şi/sau în
specialitatea studiilor absolvite;
-1 post de expert debutant/S în
Biroul activități de reprezentare
la nivelul secretarilor de stat,
fiind necesar absolvirea unei
instituţii de învăţământ superior
acreditată sau autorizată, cu
diplomă de licenţă și certificat de
competență minim nivel B2/
similar - limba engleză. Nu se
stabilesc condiţii privind
vechimea în muncă şi/sau în
specialitatea studiilor absolvite;
-1 post de expert debutant/S în
Biroul relații internaționale și
C.L.I.M.S., fiind necesar absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau
autorizată, cu diplomă de licenţă
și certificat de competență minim
nivel B2/similar - limba engleză.
Nu se stabilesc condiţii privind
vechimea în muncă şi/sau în
specialitatea studiilor absolvite;
-1 post de referent de specialitate
debutant/S în Biroul tranzit aeroportuar, fiind necesar absolvirea
unei instituţii de învăţământ
superior acreditată sau autorizată, cu diplomă de licenţă și
certificat de competență minim
nivel B2/similar -limba engleză.
Nu se stabilesc condiţii privind
vechimea în muncă şi/sau în
specialitatea studiilor absolvite;
-1 post de referent debutant/M în
Compartimentul suport activități de reprezentare, fiind necesar

absolvirea liceului cu diplomă de
bacalaureat și competențe lingvistice minim nivel elementar limba engleză. Nu se stabilesc
condiţii privind vechimea în
muncă şi/sau în specialitatea
studiilor absolvite. LA FORMAŢIUNEA DE HRĂNIRE: -2
posturi de muncitor calificat IV
(bucătar)/M; G în formaţia de
hrănire nr. 3, prevăzute cu studii
generale (minim 8 clase) / profesionale sau liceale cu diplomă de
bacalaureat şi certificat de calificare profesională în meseria de
bucătar. Nu se stabilesc condiţii
privind vechimea în muncă şi/
sau în specialitatea studiilor
absolvite. LA CENTRUL DE
CAZARE – TRANZIT ŞI
REPREZENTARE AL MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE: -1 post de muncitor
calificat IV (bucătar)/M; G în
microstructura bucătărie din
Complexul militar de reprezentare al Ministerului Apărării
Naționale, prevăzut cu studii
generale (minim 8 clase) / profesionale sau liceale cu diplomă de
bacalaureat şi certificat de calificare profesională în meseria de
bucătar. Nu se stabilesc condiţii
privind vechimea în muncă şi/
sau în specialitatea studiilor
absolvite. -1 post de muncitor
calificat IV (bucătar)/M; G în
popotă cadre categorie specială
din Complexul militar "Cobălcescu", prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) /
profesionale sau liceale cu
diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare profesională în
meseria de bucătar. Nu se stabilesc condiţii privind vechimea în
muncă şi/sau în specialitatea
studiilor absolvite. LA
COMPLEXUL MILITAR DE
INSTRUIRE, REPREZENTARE ŞI TRANZIT "MUNTE":
-1 post de muncitor calificat IV
(bucătar)/M; G în microstructura
bucătărie din formația logistică a
Căminului militar “ Sinaia”,
prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) / profesionale
sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare
profesională în meseria de
bucătar. Nu se stabilesc condiţii
privind vechimea în muncă şi/
sau în specialitatea studiilor
absolvite. LA COMPLEXUL
MILITAR DE INSTRUIRE,
R E P R E Z E N TA R E Ş I
TRANZIT "LITORAL”: -1 post
de muncitor calificat IV (bucătar)/M; G în microstructura
bucătărie din Căminul militar nr.
2 „Eforie”, prevăzut cu studii
generale (minim 8 clase) / profesionale sau liceale cu diplomă de
bacalaureat şi certificat de calificare profesională în meseria de
bucătar. Nu se stabilesc condiţii
privind vechimea în muncă şi/
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sau în specialitatea studiilor
absolvite. LA SECȚIA ÎNTREȚINERE, REPARAȚII ȘI
EXPLOATARE CAZĂRMI: -1
post de muncitor calificat I (electrician)/M; G în Grupa întreținere aparatură electrică și
bobinaj, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) / profesionale sau liceale cu diplomă de
bacalaureat şi certificat de calificare profesională în meseria de
electrician, cu o vechime în
muncă și în specialitatea cerută
de post de minim 9 ani. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani
activitate profesională în meseria
de electrician, perioadă dovedită
cu documente justificative; -2
posturi de muncitor calificat I
(tâmplar)/M; G în Grupa reparații și confecții tâmplărie-dulgherie, prevăzute cu studii
generale (minim 8 clase) /profesionale sau liceale cu diplomă de
bacalaureat şi certificat de calificare profesională în meseria de
tâmplar, cu o vechime în muncă
și în specialitatea cerută de post,
de minim 9 ani. Obligatoriu să fi
desfăşurat minim 9 ani activitate
profesională în meseria de
tâmplar, perioadă dovedită cu
documente justificative; -1 post
de muncitor calificat III (croitor)/M; G în Grupa tapițerie și
croitorie, prevăzut cu studii
generale (minim 8 clase) / profesionale sau liceale cu diplomă de
bacalaureat şi certificat de calificare profesională în meseria de
croitor, cu o vechime în muncă și
în specialitatea cerută de post, de
minim 3 ani. Obligatoriu să fi
desfăşurat minim 3 ani activitate
profesională în meseria de
croitor, perioadă dovedită cu
documente justificative; -1 post
de îngrijitor/M; G în microstructura personal întreținere spații
interioare din Formația întreținere spații, prevăzut studii generale (minim 8 clase) sau liceale
cu diplomă de bacalaureat și o
vechime în muncă și/sau specialitatea cerută de post, de minim 6
luni. Obligatoriu să fi desfăşurat
minim 6 luni activitate profesională, perioadă dovedită cu documente justificative. Data - limită
până la care se pot depune dosarele de concurs este: 12.06.2018
ora 14.00. Dosarele de concurs se
depun la sediul Unităţii Militare
02574 Bucureşti din B-dul.
Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6.
Tipul probelor de concurs/
examen, data şi ora desfăşurării
acestora: pentru posturile de
expert debutant/S, referent de
specialitate debutant/S și referent debutant/M, candidaţii vor
susţine: proba scrisă în data de:
20.06.2018, ora 11.00. interviul în
data de: 26.06.2018, ora 11.00.
pentru toate posturile de

muncitor calificat/M;G și îngrijitor/M;G, candidaţii vor susţine:
proba practică în data de:
20.06.2018, ora 11.00. interviul în
data de: 26.06.2018, ora 11.00.
Probele de concurs/examen se
desfăşoară, astfel: la sediul
U.M.02574 București din Bdul.
Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6
pentru posturile din cadrul
Secției reprezentare militară,
Secției întreținere, reparații și
exploatare cazărmi și Formațiunii de hrănire. la sediul din
Aleea Haiducului, nr. 5-7, Bucureşti, sector 6 pentru posturile
din cadrul Centrului de cazare-tranzit și reprezentare al
Ministerului Apărării Naționale,
Complexului militar de instruire,
reprezentare şi tranzit "Munte" și
Complexului militar de instruire,
reprezentare şi tranzit "Litoral".
Secretariatul comisiilor de
concurs/examen este asigurat de
p.c.c. Ilie Viorica și p.c.c.
Constantinescu Anca, telefon
021.319.58.58, int. 2217 și 2244.
Prezentarea la post în data de
12.07.2018. Detalii privind
condiţiile generale şi specifice
pentru ocuparea posturilor, bibliografia şi tematica de concurs se
pot obţine la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti, din B-dul.
Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6,
pe portalul posturi.gov.ro, pe
pagina de internet smg.mapn.ro/
cli/index.html sau la secretariatul
comisiilor de concurs.

CITAȚII
l Orice persoană care cunoaște
informații despre domnul Buruiană Alexandru, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Heci,
com. Lespezi, jud. Iași, este invitată să le comunice la Judecătoria Pașcani, secția civilă, la nr.
de dosar 1345/866/2018, ce are ca
obiect declarare judecătorească a
morții.
l Numita Sersea Raluca Silvia
cu ultimul domiciliu in Valenii de
Munte este citata la Judecatoria
Valenii de Munte in data de
11.06.2018 in dosarul nr.
1229/331/2017 in calitate de
parata, avand ca obiect "divort"
in proces cu Sersea Florin.

DIVERSE
l Asociația de proprietari strada
Venus nr. 22 scara 2 din Cluj
Napoca invită orice posesor al
unei copii de pe Hotărârea de
înființare a Asociației de proprietari strada Venus nr. 22 SC. 2,
CUI 14339792, sa o depună la
grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.
l SC OMV Petrom SA- Asset IX
Moldova Sud (prin SC Expert

Serv SRL), anunţa publicul interesat asupra depunerii raportului
privind impactul asupra
mediului, care integreaza concluziile studiului de evaluare adecvata, pentru proiectul
„Consolidare mal rau Trotus in
zona sondei 510 si 510 A
Burcioaia”, propus a fi amplasat
in extravilanul municipiului
Adjud, cartier Burcioaia, jud.
Vrancea. Tipul deciziei posibile
luate de APM Vrancea poate fi
emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi
consultat la sediul autoritatii
pentru protecţia mediului din
Focşani, str. Dinicu Golescu nr. 2
si la sediul, in zilele de luni - joi,
intre orele 8:00 – 14:00 si vineri
intre orele 8:00 – 12:00. Documentul menţionat este disponibil
si la următoarea adresa de
internet: http://apmvn.anpm.ro.
Dezbaterea publica a raportului
privind impactul asupra
mediului va avea loc la sediul
Primariei Municipiului Adjud, in
data de 14.06.2018, începând cu
orele 15:00. Publicul interesat
poate transmite in scris comentarii/opinii/observaţii privind
documentul menţionat la sediul
Agenţiei Pentru Protecţia
Mediului Vrancea din Focşani,
str. Dinicu Golescu nr. 2, pana la
data de 14.06.2018.
l SC D rumuri și Poduri
Prahova SA societate aflată în
reorganizare judiciară citează
pe numitul Albulescu Șerban
Nicolae, cu domiciliul în
Boldesti-Scăieni, str. Pârâului,
nr. 2, jud. Prahova să se prezinte
pe data de 12.06.2018, orele
13.00, la Societatea Profesională Notariala Meirosu Mihai
Gabriel și Meirosu Carmen, cu
sediul în Ploiești, str. Negru
Vodă, nr. 16, parter, jud.
Prahova, pentru a da o declarație notarială prin care să
confirmați că pe data de
21.11.2016 v-a fost comunicată
cu poșta rapidă (Cargus) de
către SC Drumuri și Poduri
Prahova SA, Dispoziția nr.
1540/03.11.2016 de respingere a
notificării formulată de Albulescu Șerban Nicolae și Bembea
Georgeta, înregistrată la BEJ
M a t e i S e b a s t i a n s u b n r.
43/29.01.2002. În situația în
care numitul Albulescu Șerban
Nicolae nu se va prezența la
această convocare, se va consideră o acceptare tacită din
partea acestuia a faptului că a
p r i m i t D i s p o z i ț i a n r.
1540/03.11.2016 de respingere a
notificării formulată de Albulescu Șerban Nicolae și Bembea
Georgeta, înregistrată la BEJ
M a t e i S e b a s t i a n s u b n r.
43/29.01.2002.
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l MW România SA, titular al
proiectului: “Atelier finisare și
ambalare”, anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către APM
Vâlcea: proiectul nu se supune
evaluării impactului asupra
mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului și de evaluare
adecvată, pentru proiectul
“Atelier finisare și ambalare”,
propus a fi amplasat în județul
Vâlcea, municipiul Drăgășani,
strada Tudor Vladimirescu nr.
782. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Vâlcea din Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm Vâlcea, în
zilele de luni-vineri, între orele
9-14, precum și la următoarea
adresa: www.apmvl.anpm.ro. 2.
Publicul interest poate înainta
comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorială Nănesti,
din judetul Vrancea anuntă
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr. 44 începând cu data
de 29.05.2018, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul primăriei
Nănesti, conform art. 14 alin. (1)
si (2) din Legea cadastrului si a
publicitătii imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările si
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei si pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire județ: GORJ. Denumire
UAT NEGOMIR. Sector cadastral: 24. OCPI GORJ anunță
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr. 24, pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, conform
art. 14 alin. (1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a
afișării: 29 mai 2018. Data de
sfârșit a afișării: 27 iulie 2018.
Adresa locului afișării publice:
Sediul primăriei Negomir- Sat
Negomir. Repere pentru identificarea locației: Sat Negomir, Jud.
Gorj. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primăriei
Negomir. Alte indicații utile

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
pentru cei interesați: Intervalul
de depunere a cererilor de rectificare între orele 9:00-15:00 LuniVineri. Informații privind
Programul național de cadastru
și carte funciară 2015-2023 se
pot obține pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/ Primar, Oiță Tudor.
l Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a
acordului de mediu, Institutul
National de Cercetare -Dezvoltare pentru Optoelectronica
INOE 2000 anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Centrul
Măgurele Pentru Studii De
Atmosfera Şi Radiaţie -Mars
(Cladire şi Platforme Tehnologice)” propus a fi amplasat în
Tarla 134/1, parcela 500-2, Oraş
Măgurele, jud. Ilfov. Informaţiile
privind proiectul depus pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov
din Bucureşti, str. Aleea Lacul
morii nr.1, sector 6 şi la sediul
Institutului National de Cercetare -Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, str.
Atomiştilor nr. 409, Oraş Măgurele, jud. Ilfov. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov.

SOMAȚII
l Judecatoria Lipova, prin
incheierea de sedinta din data de
7 mai 2018 a dispus publicarea
prezentei somatii intr-unul din
ziarele mai raspandite, prin care
informeaza public ca petentul
Buzgar Gheorghe-Petru a invocate dobandirea dreptului de
proprietate, prin uzucapiune,
asupra parcelei inscrisa in CF nr.
304764 Zabrani, nr. Top. 20-21/b,
in suprafata de 1.260 mp,
construit din teren intravilan,
proprietari tabulari Todea
Agafta, Mihai Gheorghe si Mihai
Ioan. Cei interesati sunt invitati
sa depuna la sediul acestei autoritati opozitii, cu precizarea ca, in
caz contrar, in termen de 30 de
zile de la emiterea celei din urma
publicarii se va trece la judecarea
cererii. Termen de judecata la
data de 21 august 2018.
l Somație emisă conform rezoluției din 14.03.2018 pronunțată
de Judecătoria Tg.Mureș în
Dosar nr. 15755/320/2017: în
baza cererii de dobândire a dreptului de proprietate prin uzucapiune formulată de petentul Kis
Andrei cu privire la imobilul
teren înscris în CF nr. 50121
Gălești sub A1-B1 pe numele
Adorjani Albert și Peterfi
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Amalia, în suprafață de 2.338mp
situat în com. Gălești, sat
Sânvăsii, nr.46, jud. Mureș, prin
prezenta se somează toți cei interesați că pot formula opoziție la
cererea de uzucapiune ce
formează obiectul Dosarului nr.
15755/320/2017 al Jud.Tg.Mureș
în termen de 1 lună de la
emiterea celei din urmă publicații urmând a se trece la judecarea cererii.
l Se aduce la cunoştinţa cetăţenilor localităţii că numitul
Blidariu Aurel a înaintat acţiune
pentru dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune,
asupra imobilului înscris în CF
nr. 302999 Birchiş, cu nr. top. 13
cad:C 1 Top: 13, provenit din
conversia de pe hârtie a CF vechi
nr. 13 Ostrov, pentru cota de
3720/5755, şi asupra întregului
imobil casă de sub A1.1. Persoanele interesate sunt invitate să
facă opoziţie la admiterea acţiunii cu menţiunea că instanţa va
păşi la judecarea cererii în
termen de o lună de la data
ultimei afişări.

COMPANII
l Comunicat Distribuire Dividende: Subscrisa S.C. Institutul
de Cercetări în Transporturi
„INCERTRANS” S.A. cu sediul
social în București, Calea
Griviței nr. 391–393, Sector 1,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribun a l u l B u c u r e ș t i s u b n r.
J40/17093/1993, CIF RO
4282451, reprezentată prin
Director General Flavius Valeriu
Cladoveanu, prin prezenta informează investitorii cu privire la
faptul că:
•începând cu data de 28 iunie
2018 -data plății- va începe
procesul de distribuire a dividendelor aferente exercițiului financiar 2017, aprobate prin
Hotărârea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor
nr.184/25.04.2018 privind aprobarea distribuirii dividendelor.
Distribuirea dividendelor se va
face în următoarele condiții: 1.
Dividendul brut/ acțiune pentru
exercițiul financiar 2017 este de
0,031 lei/acțiune, sumă din care
se va reține la sursă impozitul pe
dividende, în cotele prevăzute de
lege la data plății; 2. Beneficiarii
dividendelor: acționarii înregistrați în evidențele Depozitarului
Central la sfârșitul zilei de
08.06.2018 (data de înregistrare,
așa cum a fost aprobată de AGA
din 25.04.2018), ex data fiind
data de 07.06.2018. 3. Modalitatea de distribuire a dividendelor: -dividendele vor fi
distribuite prin intermediul

Depozitarului Central S.A.;
-Agentul de plată desemnat:
Banca Comercială Română
Sector 1; -pentru acționarii al
căror cont bancar (IBAN) se află
în evidențele Depozitarul
Central S.A., plata dividendelor
va fi efectuată prin virament
bancar; -în cazul acționarilor
care nu dețin un cont bancar al
cărui IBAN să existe în evidențele Depozitarului Central, plata
dividendelor va fi efectuată în
numerar, la ghișeele Agentului
de plată desemnat, respectiv
Banca Comercială Română
Sector 1. Ridicarea dividendelor
în numerar va putea fi efectuată
de către acționarii rezidenți pe
baza cărții de identitate (având
înscris Codul Numeric Personal),
iar pentru acționarii nerezidenți,
pe bază de pașaport a cărui serie
şi număr trebuie să corespundă
cu cele din evidențele Depozitarului Central. Facem precizarea
că în conformitate cu Legea
227/2015 (Codul Fiscal), Societatea are obligația legală de a
reține și de a vira la bugetul
statului impozitul pe dividende
(reținere la sursă).

ADUNĂRI GENERALE
l Obiect: Convocarea Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale
SAMCO S.A. Stimate acţionar,
Consiliul de administraţie al S.C
SAMCO S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Preciziei, nr.13E, sector
6, nr. J40/873/1991, CUI 779,
capital social subscris şi vărsat
6.732.850 lei- prin Tudosie
Mihail, în calitate de Preşedinte,
în temeiul art. 111, 113 şi 117 din
legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi
completările ulterioare şi al Deciziei Consiliului de Administraţie
nr. 59/18.05.2018 convocăm: la
data de 27.06.2018, ora 11.00, la
sediul societăţii aflat în Bucureşti, str. Preciziei, nr.13E, sector
6, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor cu următoarea ordine de zi:1. Aprobarea
raportului de evaluare pentru
teren şi magazie materiale de
construcţii, întocmit de expert
e v a l u a t o r A N E VA R i n g .
Gheorghe Constantin. 2. Aprobarea înstrăinării a unei suprafeţe de 4825mp teren şi a unei
magazii în suprafaţa de 1747mp.
3. Desemnarea şi împuternicirea
reprezentantului SC SAMCO SA
pentru derularea operaţiunii de
înstrăinare şi semnarea actelor
notariale de vânzare cumpărare.
l Convocator: Administratorul
unic al societăţii SEMTEST
CRAIOVA SA, societate de naţionalitate română cu sediul social

în România, Comuna MaluMare, Strada Bechetului, km 8.2,
Judeţul Dolj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului
Dolj sub nr. J16/827/1991, cod
unic de înregistrare 2302650
(denumită în continuare
„SEMTEST” sau „Societatea”),
în baza dispoziţiilor art. 117 din
Legea societăţilor nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (“Legea
nr. 31/1990”), şi a prevederilor
Art.15 din Actul Constitutiv al
Societăţii, Convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („AGEA”)
pentru data de 25.06.2018, cu
începere de la ora 12:00, adunare
ce se va ţine la sala de şedinţe de
la sediul Societăţii din Malu
Mare, str. Bechetului, nr. Km 8,2
jud. Dolj, pentru toţi acţionarii
SEMTEST înscriși în registrul
acţionarilor la sfârșitul zilei de
31.05.2018 (data de referinţă). La
AGEA vor putea participa şi
vota doar acţionarii înregistraţi
în registrul acţionarilor Societăţii
la sfârşitul zilei de 31.05.2018
(“Data de referinţă”). Ordinea
de zi a AGEA va fi următoarea:
1. Aprobarea majorării valorii
nominale a acţiunilor Societăţii
de la valoarea nominală curentă
de 2,5 lei, pentru fiecare acţiune,
la valoarea nominală de 450 lei
pentru fiecare acţiune emisă de
către SEMTEST. 1.1. Punctul 1
se va implementa sub condiţia ca
valoarea capitalului social al
Societăţii să rămână neschimbată după implementarea hotărârii de majorare a valorii
nominale de la 2,5 lei pentru
fiecare acţiune la 450 lei pentru
fiecare acţiune. Astfel, după
majorarea valorii nominale, Societatea va avea un capital social
de 450.000 lei împărţit în 1.000
de acţiuni nominative, cu o
valoare nominală de 450 lei
fiecare, integral subscrise şi
plătite de acţionari. Determinarea îndeplinirii condiţiei se va
face potrivit procedurii prevazute la punctul 1.12. al prezentului Convocator. 1.2. În cazul în
care, anterior majorării valorii
nominale, un acţionar deţine un
număr de acţiuni care nu este
multiplu de 180 (numărul acţiunilor deţinute anterior majorării
valorii nominale fiind denumit în
cele ce urmează "Acţiuni Neconsolidate") şi implicit acţionarul în
cauza ar deţine, ulterior majorării valorii nominale, un număr
de acţiuni care nu este număr
natural (numărul natural de
acţiuni deţinute ulterior majorării valorii nominale fiind
denumit în cele ce urmează
"Acţiuni Consolidate", iar eventuala fracţiune de Acţiune
Consolidată rezultată din calcul
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fiind denumită în cele ce
urmează "Fracţiunea de Actiune
Consolidată"), acţionarul în
cauză are dreptul să facă uz de
una dintre următoarele doua
alternative: a. să fie compensat
de Societate cu o sumă de bani
brută pentru Fracţiunea de
Acţiune Consolidată ("Compensare pentru Rotunjire în Minus"),
urmând ca, în acest caz, numărul
de Acţiuni Consolidate care va fi
efectiv alocat acţionarului după
punerea în executare a hotărârii
de majorare a valorii unei acţiuni
sa fie egal cu numărul de Acţiuni
Consolidate rezultat din calcul
rotunjit în minus până la
numărul natural imediat anterior, sau b. să contribuie cu
numerar, prin transferul unei
sume de bani catre Societate
("Contribuţie pentru Rotunjire în
Plus"), pentru diferenţa dintre o
Acţiune Consolidată şi Fracţiunea de Acţiune Consolidată,
urmând ca, în acest caz, numărul
de Acţiuni Consolidate care va fi
efectiv alocat acţionarului după
punerea în executare a hotărârii
de majorare a valorii unei acţiuni
să fie egal cu numărul de Acţiuni
Consolidate rezultat din calcul
rotunjit în plus până la numărul
natural imediat următor. 1.3.
Acţionarii care nu vor opta în
mod expres pentru una dintre
alternativele menţionate la pct.
1.2 de mai sus, în termenul şi în
condiţiile aprobate în cadrul
AGEA, se consideră că au optat
în mod automat pentru alternativa de la pct. 1.2 lit. a, urmând
ca tacerea acestora să fie considerată ca aprobare tacită a alternativei de a fi Compensaţi pentru
Rotunjire în Minus. 1.4. Pentru
determinarea valorii Compensării pentru Rotunjire în Minus,
respectiv a valorii Contribuţiei
pentru Rotunjire în Plus a fost
realizată o evaluare a Acţiunilor
neconsolidate, evaluarea fiind
realizata de catre evaluatorul
autorizat Sturza Dan, membru
ANEVAR, pe baza situaţiilor
financiare ale Societaţii de la
data de 31.12.2017. Ca urmare a
utilizării metodelor de evaluare,
preţul unei Acţiuni Neconsolidate- determinat în baza raportului de evaluare întocmit la data

de 11 mai 2018 este 23,69 lei
(„Valoarea de Evaluare”). 1.5.
Valoarea Compensării pentru
Rotunjire în Minus cuvenită
unui acţionar care optează
pentru alternativa de la 1.2 lit. a
de mai sus se determină după
c u m u r m e a z ă : Va l o a r e a
Com pensării= F*VE*180.
1.6.Valoarea Contribuţiei pentru
Rotunjire în Plus datorată de un
acţionar care optează pentru
alternativa de la 1.2 lit. b de mai
sus se determină după cum
urmează: Valoarea Contribuţiei=
(1-F) *VE*180. Pentru ambele
formule de mai sus: (i) F= Fracţiunea de Acţiune Consolidată
exprimată cu 8 (opt) zecimale,
(ii) VE= Valoare de Evaluare.
1.7. Fracţiunile de Acţiuni
Consolidate pentru care Societatea plăteste Compensare
pentru Rotunjire în Minus vor fi
însumate matematic în cadrul
procedurii de implementare a
hotărârii de majorare a valorii
nominale a acţiunilor, urmând ca
aceste Fracţiuni de Acţiuni
Consolidate, împreună cu acţiunile proprii deţinute de Societate,
să fie utilizate pentru rotunjirea
în plus a numărului de Acţiuni
Consolidate în cazul acţionarilor
care optează pentru alternativa
de la 1.2 lit. b de mai sus, iar în
ipoteza în care, urmare a acestui
mecanism de regularizare, va
rămâne un număr natural de
Acţiuni Consolidate, acestea vor
deveni acţiuni proprii deţinute
de Societate. 1.8. Aprobarea
dobândirii de acţiuni proprii
(respectiv Acţiuni Consolidate)
de către Societate ca efect
secundar al mecanismului de
implementare a hotărârii de
majorare a valorii nominale
astfel cum este prezentat la pct.
1.1.-1.6. de mai sus. Prin urmare,
numarul maxim de acţiuni
proprii care ar putea fi dobândit
de Societate este de 1,86% din
capitalul social, contravaloarea
plătită de Societate pentru
fiecare Acţiune Consolidată prin
mecanismul de Compensare
pentru Rotunjire în Minus va fi
egal cu produsul dintre Fracţiunea de Acţiune Consolidată,
Valoarea de Evaluare şi 180, iar
perioada de dobândire nu va
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depăsi 12 luni de la data AGEA.
1.9. Aprobarea procedurii de
implementare a hotărârii privind
majorarea valorii nominale a
acţiunilor fără modificarea capitalului social (care va include,
printre altele, modalitatea de
plată a Compensării pentru
Rotunjirea în Minus, respectiv a
Contribuţiei pentru Rotunjirea
în Plus, modalităţi de disponibilizare a informaţiilor şi de comunicare în cadrul procedurii) în
forma prevăzută în Anexa 1 la
prezentul Convocator. 1.10. Sub
condiţia ca prin punerea în aplicare a hotărârii privind majorarea valorii nominale a
acţiunilor să nu se modifice
capitalul social al Societăţii,
aprobarea modificării articolelor
8.1. si respectiv 9.2. din Actul
Constitutiv, care vor avea următorul conţinut: “8.1. Capitalul
social subscris şi vărsat integral
de acţionari este în valoare de
450.000 lei, împărţit în 1.000 de
acţiuni nominative, cu o valoare
nominală de 450 lei fiecare.”
“9.2. Valoarea nominală a unei
acţiuni este de 450 lei.” Administratorul unic al SEMTEST este
împuternicit să centralizeze
rezultatele punerii în executare a
hotărârii de majorare a valorii
nominale a acţiunilor cu privire
la efectele asupra capitalul social
al Semtest şi implicit să determine structura acţionariatului
Societăţii, urmând a întocmi un
raport preliminar în acest sens
pe care să îl prezinte AGEA
Semtest. În cazul în care în
AGEA Semtest constată ca,
raportat la opţiunile acţionarilor
exercitate în condiţiile pct. 1.2.
de mai sus, ar rezulta o modificare a capitalului social, Administratorul unic va convoca o
nouă adunare generală extraordinară a acţionarilor care va
decide fie continuarea implementării hotărârii privind majorarea valorii nominale a acţiunii,
fie revocarea hotărârii privind
majorarea valorii nominalea
acţiunilor, în acest din urma caz
toţi acţionarii urmând să fie puşi
în situaţia anterioară adoptării
hotărârii privind majorarea
valorii nominale a acţiunilor.
1.11. Mandatarea Administratorului unic pentru a duce la îndeplinire hotărârea de majorare a
valorii nominale în condiţiile
menţionate la pct. 1.1.-1.10 de
mai sus, precum şi cu respectarea procedurii de implementare care va fi aprobată în cadrul
AGEA (Anexa 1), precum şi
pentru a întreprinde demersurile
pentru înregistrarea la Registrul
Comerţului a menţiunii privind
modificarea articolelor 8.1 şi 9.2.
din Actul Constitutiv. 1.12.
Drepturile și obligaţiile conferite,
respectiv generate de hotărârea

privind majorarea valorii nominale a acţiunilor aparţin persoanelor înregistrate ca acţionar la
Data de Referinţă, în registrul
acţionarilor Societăţii. În cazul
în care o persoană care este înregistrată în registrul acţionarilor
Societăţii ca acţionar la Data de
Referinţă transferă prin orice act
(inclusiv, dar fără a se limita la
vânzare, donaţie, succesiune),
integral sau parţial Acţiunile
Neconsolidate deţinute, dobânditorul acestora este ţinut la
rândul sau de drepturile şi obligaţiile conferite, respectiv generate de hotărârea privind
majorarea valorii nominale a
acţiunilor emise de Societate. 2.
Împuternicirea Administratorului unic pentru a îndeplini
toate formalităţile necesare
pentru ducerea la îndeplinire a
hotărârilor AGEA, incluzând
dar fără a se limita la îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a hotărârilor
la Registrul Comerţului şi la
orice alte autorităţi competente.
Administratorul unic poate
delega oricare dintre atribuţiile
sale conferite prin hotărârile
AGEA cu privire la majorarea
valorii nominale a acţiunilor
Societăţii conform celor de mai
sus. 3. Aprobarea autorizării
Administratorului unic de a
răscumpăra acţiuni ale Societăţii, în limita de 1,86% din
valoarea capitalului social
subscris, pentru o perioadă
maximă de 12 luni de la data
publicării hotărârii acţionarilor
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preţ
care va fi egal cu preţul de
răscumpărare arătat la punctul
1.4 de mai sus. Programul de
răscumpărare are drept scop
reducerea ulterioară a capitalului social sau distribuirea catre
management în temeiul hotărârii
adunării generale a acţionarilor.
Precizări privind AGEA:
Dreptul de vot poate fi exercitat
personal sau prin împuternicit
pe bază de procură specială care
va fi prezentată înainte de începerea adunării generale. Acţionarii nu vor putea fi reprezentaţi
în adunarea generală decât prin
alţi acţionari. Administratorul
unic nu poate reprezenta pe acţionari dacă fără votul acestora nu
s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale și statutare pentru
întrunirea AGEA în data de
25.06.2018, AGEA este convocată pentru data de 26.06.2018,
la ora 12:00, la sediul social al
Societăţii situat în Malu Mare,
str. Bechetului, nr. Km 8,2, jud.
Dolj, cu aceeaşi ordine de zi.
Procura prezentată pentru
AGEA din data de 25.06.2018

este valabilă și pentru AGEA din
data de 26.06.2018. Convocarea
AGEA, precum şi documentele
aferente se publică şi pe pagina
de internet a Societății. Fiecare
acţionar poate adresa întrebări,
în scris, Adunării Generale a
Acţionarilor referitoare la activitatea Societăţii, înaintea datei de
desfăşurare a AGEA, urmând a
i se răspunde în cadrul AGEA.
Anexa 1 la Convocator: Procedura privind mecanismul de
Contribuție pentru Rotunjire în
Plus, respectiv de Compensare
pentru Rotunjire în Minus,
aferent consolidării valorii nominale a acţiunilor emise de societatea SEMTEST Craiova SA.
Prezenta procedură ("Procedura") stabileste mecanismul de
aplicare a hotărârii AGEA a
societăţii SEMTEST din data de
25.06.2018 (sau 26.06.2018 ),
privind consolidarea valorii
nominale a acţiunilor emise de
SEMTEST de la valoarea nominală de 2,5 lei pentru fiecare
acţiune la valoarea nominală de
450 lei pentru fiecare acţiune. 1.
Definiţii şi interpretare: 1.1 În
cuprinsul prezentei Proceduri,
termenii şi expresiile de mai jos
vor avea următoarele înţelesuri:
-Acţiuni Consolidate- înseamnă
în general oricare şi toate acţiunile emise de către SEMTEST
ulterior implementării Consolidării Valorii Nominale (astfel
cum este definită mai jos), iar în
contextul în care se referă la un
anumit acţionar al SEMTEST
înseamnă numărul natural de
acţiuni care va fi alocat respectivului acţionar ulterior implementării Consolidării Valorii
Nominale, prin mecanismul
Compensării pentru Rotunjire în
Minus (astfel cum este definită
mai jos) sau al Contribuţiei
pentru Rotunjire în Plus (astfel
cum este definită mai jos), dacă
este cazul; -Acţiuni Neconsolidate- înseamnă în general
oricare şi toate acţiunile emise de
către SEMTEST anterior implementării Consolidării Valorii
Nominale (astfel cum este definită mai jos), iar în contextul în
care se referă la un anumit acţionar al SEMTEST, înseamnă
acţiunile deţinute de către
respectivul acţionar anterior
implementării Consolidării
Valorii Nominale; -AGEAînseamnă adunarea generală
extraordinară a acţionarilor
SEMTEST din data de
25.06.2018 (sau 26.06.2018);
-Compensare pentru Rotunjire
în Minus- înseamnă opţiunea
exercitată- în Termenul de Exercitare a Opţiunii (astfel cum este
definit mai jos)- de către un
acţionar de a primi de la
SEMTEST contravaloarea Fracţiunii de Acţiune Consolidată
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(astfel cum este definită mai jos),
calculată în conformitate cu
regulile stabilite în Hotărâre
(astfel cum este definită mai jos),
în schimbul rotunjirii în minus a
numărului de Actiuni Consolidate rezultat din calculul aritmetic; în cazul în care un
acţionar nu optează în Termenul
de Exercitare a Opţiunii (astfel
cum este definit mai jos) pentru
Compensarea pentru Rotunjire
în Minus sau pentru Contribuţia
pentru Rotunjire în Plus (astfel
cum este definită mai jos), se va
considera că respectivul acţionar
şi-a exercitat în mod tacit opţiunea pentru Compensare pentru
Rotunjire în Minus, în conformitate cu prevederile Hotărârii
(astfel cum este definită mai jos);
-Contribuţie pentru Rotunjire în
Plus- înseamnă opţiunea exercitată- în Termenul de Exercitare
a Opţiunii (astfel cum este
definit mai jos)- de către un acţionar al SEMTEST de a contribui
cu o sumă, reprezentând diferenţa dintre o Acţiune Consolidata şi Fracţiunea de Acţiune
Consolidată, calculată în conformitate cu regulile stabilite în
Hotărâre (astfel cum este definită mai jos), pentru întregirea
Fracţiunii de Acţiune Consolidată (astfel cum este definită
mai jos) până la o Acţiune
Consolidată; -Fracţiune de
Actiune Consolidată- înseamnă
diviziunea unei Acţiuni Consolidate care ar rezulta din calculul
matematic aplicat la deţinerea
fiecărui actionar al SEMTEST,
ca urmare a Consolidării Valorii
Nominale (astfel cum este definită mai jos); -Hotărâreînseamnă hotărârea AGEA prin
care se aprobă consolidarea
valorii nominale a acţiunilor
emise de SEMTEST de la
valoarea nominală curentă de
2,5 lei pentru fiecare acţiune la
valoarea nominală de 450 lei
pentru fiecare acţiune, fără ca
prin această operaţiune să se
majoreze capitalul social ca efect
al consolidării valorii nominale a
acţiunilor; -Consolidarea Valorii
Nominale- înseamnă operaţiunea de majorare a valorii nominale a acţiunilor emise de
SEMTEST de la valoarea nominala de 2,5 lei pentru fiecare
acţiune la valoarea nominală de
450 lei pentru fiecare acţiune,
aprobată prin Hotărâre, fără ca
prin această operaţiune să se
majoreze capitalul social;
-Termenul de exercitare a Opţiunii- înseamnă perioada de
timp, specificată la pct. 2 din
prezenta Procedura, în care
oricare acţionar al SEMTEST
poate să-şi exercite dreptul de
opţiune pentru Contribuţia
pentru Rotunjire în Plus,
respectiv pentru Compensarea
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pentru Rotunjire în Minus, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii şi în condiţiile
prezentei Proceduri; -Valoarea
Compensării- înseamnă suma
brută care se cuvine unui acţionar reprezentând valoarea
Compensării pentru Rotunjire în
Minus; -Valoarea Contribuţieiînseamnă suma reprezentând
valoarea Contribuţiei pentru
Rotunjire în Plus care va fi
plătită de către un acţionar
SEMTEST care optează pentru
Contribuţie pentru Rotunjire în
Plus în Termenul de Exercitare a
Opţiunii, prin aplicarea formulei
de calcul stabilită prin Hotărâre.
-Semtest– înseamnă Semtest
Craiova SA, persoană juridică
de drept român, cu sediul social
în România, Comuna MaluMare, Strada Bechetului, km 8.2,
Judeţul Dolj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului
Dolj sub nr. J16/827/1991, cod
unic de înregistrare 2302650. 1.2.
Orice termen menţionat în
cuprinsul prezentei Proceduri va
fi calculat prin excluderea zilei la
care începe să curgă termenul şi
a zilei la care se împlineste
termenul. În cazul în care data la
care se împlineste termenul este
o zi nelucrătoare, atunci
termenul se consideră împlinit în
ziua lucrătoare imediat următoare. 2. Exercitarea Opţiunii.
Orice acţionar înregistrat în
registrul acţionarilor SEMTEST
la data de referinţă sau după
data de 31.05.2018 care, ca efect
al Consolidării Valorii Nominale,
ar urma să deţină teoretic o
Fracţiune de Acţiune Consolidată, poate opta în termen de 30
(treizeci) de zile calendaristice de
la data publicării Hotărârii în
Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a (a) pentru Contribuţia pentru Rotunjire în Plus
sau (b) pentru Compensarea
pentru Rotunjire în Minus, cu
respectarea tuturor formalităţilor stabilite prin prezenta
Procedură. 2.1. Contribuţie
pentru Rotunjire în Plus. Acţionarul care optează pentru
Contribuţia pentru Rotunjire în
Plus va transmite la sediul
SEMTEST prin una dintre
modalităţile stabilite la pct. 2.4
de mai jos şi în Termenul de
Exercitare a Opţiunii, Formularul de Contribuţie pentru
Rotunjire în Plus având forma și
conţinutul stabilit de AGEA în
termen de maxim 90 (nouăzeci)
de zile de la data AGEA, unde se
vor preciza şi modalităţile de
plată, completat, semnat şi ştampilat, dacă este cazul, corespunzător de către acţionar sau
reprezentantul legal/ convenţional al acestuia, după caz, însoţit
de următoarele documente:
2.1.1. pentru persoane fizice:

VI
Joi, 24 mai 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
-copie a actului de identitate al
acţionarului (cu prezentarea
actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se
depun la sediul SEMTEST de
către acţionar); -împuternicire
specială în forma autentică (în
original) si copie a actului de
identitate al împuternicitului (cu
prezentarea actului de identitate
în original, în cazul în care documentele se depun la sediul
SEMTEST prin împuternicit);
-ordinul de plată care confirmă
plata Valorii Contribuţiei, vizat
de catre bancă, pe care să fie
menţionat în mod expres numele
acţionarului (copie). 2.1.2.
pentru persoane juridice: -copie
legalizată a certificatului de înregistrare a acţionarului (în
original); -certificat constatator
al acţionarului care atestă reprezentanţii legali ai acestuia (emis
de registrul comerţului cu cel
mult 7 (șapte) zile anterior datei
primei întruniri AGEA) (în
original); -copie a actului de
identitate al reprezentantului
legal al acţionarului (cu prezentarea actului de identitate în
original, în cazul în care documentele se depun la sediul
SEMTEST de către reprezentantul legal al acţionarului);
-împuternicire specială în forma
autentică (în original) şi copie a
actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului
de identitate în original, în cazul
în care documentele se depun la
sediul SEMTEST prin împuternicit); -ordinul de plată care
confirmă plata Valorii Contribuţiei, vizat de către bancă, pe care
să fie menţionat în mod expres
denumirea acţionarului (copie).
Plata Valorii Contribuţiei se va
face de catre acţionar în
Termenul de Exercitare a Opţiunii, doar prin ordin de plată, în
contul bancar identificat prin
I B A N
R O 9 0 B T R LRONCRT0201225701, deschis
la Banca Transilvania S.A.,
astfel încat în ultima zi lucrătoare a Termenului de Exercitare
a Opţiunii suma reprezentând
Valoarea Contribuţiei să fie
creditată în contul menţionat
mai sus. Fiecare acţionar este
obligat să-și calculeze Valoarea
Contribuţiei, în baza formulei
indicate în Hotărâre. 2.2.
Compensare pentru Rotunjire în
Minus. Acţionarul care optează
pentru Compensarea pentru
Rotunjire în Minus va transmite
la sediul SEMTEST prin una
dintre modalităţile stabilite la
pct. 2.4 de mai jos și în Termenul
de Exercitare a Opţiunii, Formularul de Compensare pentru
Rotunjire în Minus avand forma
și conţinutul stabilit de AGEA în
termen de maxim 90 (nouăzeci)

de zile de la data AGEA,
completat, semnat și stampilat,
dacă este cazul, corespunzător
de către acţionar sau reprezentantul legal/ convenţional al
acestuia, după caz, însoţit de
următoarele documente: 2.2.1.
pentru persoane fizice: -copie a
actului de identitate al acţionarului (cu prezentarea actului de
identitate în original, în cazul în
care documentele se depun la
sediul SEMTEST de catre acţionar); -împuternicire specială în
forma autentică (în original) și
copie a actului de identitate al
împuternicitului (cu prezentarea
actului de identitate în original,
în cazul în care documentele se
depun la sediul SEMTEST prin
împuternicit); -declaraţie autentică privind preţul de achiziţie
având forma și conţinutul
stabilit de AGEA în termen de
maxim 90 (nouăzeci) de zile de la
data AGEA (în original); în
cazul în care declaraţia privind
preţul de achiziţie nu se depune
sau în cazul în care nu conţine
preţul de achiziţie se va considera ca preţul de achiziţie este 0
(zero) RON. 2.2.2. pentru
persoane juridice: -copie legalizată a certificatul de înregistrare
a acţionarului (în original);
-certificat constatator al acţionarului care atestă reprezentanţii
legali ai acestuia (emis de registrul comerţului cu cel mult 7
(șapte) zile anterior datei primei
întruniri a AGEA) (în original);
-copie a actului de identitate al
reprezentantului legal al acţionarului (cu prezentarea actului de
identitate în original, în cazul în
care documentele se depun la
sediul SEMTEST de către reprezentantul legal al acţionarului);
-împuternicire specială în forma
autentică (în original) și copie a
actului de identitate al împuternicitului (cu prezentarea actului
de identitate în original, în cazul
în care documentele se depun la
sediul SEMTEST prin împuternicit); -declaraţie autentică
privind preţul de achiziţie având
forma și conţinutul stabilit de
AGEA în termen de maxim 90
(nouăzeci) de zile de la data
AGEA (în original); în cazul în
care declaraţia privind preţul de
achiziţie nu se depune sau în
cazul în care nu conţine preţul
de achiziţie, se va considera că
preţul de achiziţie este 0 (zero)
RON. 2.3 Cazuri speciale: În
cazul în care o anumită persoană
nu este înregistrată în registrul
acţionarilor SEMTEST, deși
potrivit legii ar avea acest drept
(ex. moștenitori, soţi divortaţi,
persoane care și-au schimbat
numele sau alte elemente de
identificare, dobânditori ai acţiunilor ca urmare a unei executări

silite), pe lângă documentele
prevăzute la pct. 2.1 sau 2.2,
dupa caz, respectiva persoană va
transmite SEMTEST toate documentele care dovedesc faptul că
respectiva persoană este îndreptaţită să fie înregistrată în registrul acţionarilor SEMTEST și să
beneficieze de efectele Hotărârii.
2.4. Modul de transmitere a
documentelor: Acţionarii vor
transmite setul de documente
menţionate la pct. 2.1 sau 2.2,
precum și cele de la pct. 2.3, dacă
este cazul, în Termenul de Exercitare a Opţiunii doar prin una
dintre următoarele modalităţi: (i)
prin depunere personal sau prin
reprezentant convenţional la
registratura SEMTEST din
Malu Mare, Str. Bechetului, nr.
Km 8,2, Jud. Dolj; sau (ii) prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul
SEMTEST din Malu Mare, Str.
Bechetului, nr. Km 8,2, Jud.
Dolj. În cazul în care se face uz
de această modalitate de transmitere a documentelor, toate
documentele care necesită
semnătura acţionarului îndreptăţit sau a reprezentantului
acestuia vor fi prezentate în
forma autentică, inclusiv dar
fără a se limita la Formularul de
Contribuţie pentru Rotunjire în
Plus sau Formularul de
Compensare pentru Rotunjire în
Minus, după caz. Toate documentele prevăzute la pct. 2.1 sau
2.2, precum și cele de la pct. 2.3,
dacă este cazul, indiferent de
modalitatea de transmitere, vor
fi prezentate într-un plic închis,
având inscripţionat menţiunea:
"Pentru procedura de consolidare a valorii nominale a acţiunilor SEMTEST". Documentele
menţionate mai sus vor fi considerate a fi transmise în Termenul
de Exercitare a Opţiunii dacă
sunt înregistrate la sediul
SEMTEST până cel târziu la ora
16:00 a ultimei zi lucrătoare din
cadrul Termenului de Exercitare
a Opţiunii. 2.5. Neexercitarea
unei opţiuni în Termenul de
Exercitare a Opţiunii: În cazul în
care un acţionar (i) nu a exercitat
una dintre opţiunile prevăzute în
Hotărâre în Termenul de Exercitare a Opţiunii sau (ii) deși a
exercitat o opţiune, aceasta
opţiune nu s-a realizat cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor Hotărârii și a prezentei
Proceduri, se va considera că
respectivul acţionar, astfel cum
acesta este identificat în registrul
acţionarilor SEMTEST la data
expirării Termenului de Exercitare a Opţiunii, a optat tacit
pentru Compensarea pentru
Rotunjire în Minus. În acest caz
SEMTEST va calcula Valoarea
Compensării pentru respectivul
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acţionar și va face plata respectiva acţionarului menţionat mai
sus în modul prevăzut la pct. 5
de mai jos. În cazul în care acţionarul a optat pentru Contribuţia
pentru Rotunjire în Plus, însă
opţiunea acestuia nu a respectat
întocmai toate prevederile Hotărârii și ale prezentei Proceduri,
Valoarea Contribuţiei deja
platită de respectivul acţionar va
fi rambursată acţionarului în
termen de maximum 10 (zece)
zile lucrătoare de la expirarea
Termenului de Exercitare a Opţiunii prin transfer în contul
bancar indicat în documentele
depuse de acţionar. Cazurile în
care un acţionar nu exercită opţiunea în conformitate cu Hotărârea și Procedura sunt, fără a se
limita la: (a) documentaţia transmisă este incompletă; sau (b)
documentaţia transmisă nu
respectă forma și conţinutul
minime stabilite prin Procedura;
sau (c) documentaţia transmisă
conţine erori sau date neconcordante cu cele înscrise în registrul
acţionarilor și nu există documente justificative pentru o
modificare în registrul acţionarilor; sau (d) Valoarea Contribuţiei este determinată incorect sau
Valoarea Contribuţiei nu este
platită în conformitate cu Procedura. 3. Centralizarea datelor. În
termen de 20 (douăzeci) de zile
calendaristice de la data expirării Termenului de Exercitare a
Opţiunii, Administratorul Unic
al SEMTEST va centraliza și va
analiza toate documentele
depuse de către acţionari în
cadrul Termenului de Exercitare
a Opţiunii. În termen de 10
(zece) zile calendaristice de la
finalizarea centralizării datelor și
în funcţie de rezultatul centralizării: a) în cazul în care rezultatul centralizării datelor indică
faptul că nu necesită nicio modificare a capitalului social al
SEMTEST, AGEA SEMTEST
va lua act de rezultatele centralizării datelor, va dispune plata
Valorii Compensării în conformitate cu Hotărârea, și va
dispune înregistrarea efectelor
implementării Hotărârii în registrul acţionarilor SEMTEST; sau
b) în cazul în care rezultatul
centralizării datelor indică faptul
că implementarea Hotărârii ar
produce o modificare a capitalului social al SEMTEST, AGEA
SEMTEST va lua act de rezultatele centralizării datelor, Administratorul Unic urmând a
convoca o nouă adunare generală extraordinară a acţionarilor
SEMTEST. Un comunicat cu
privire la decizia luată de AGEA
va fi publicat, în atenţia acţionarilor, pe pagina de internet a
Societăţii, la adresa www.
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semtestcraiova.ro, în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării acesteia. 4. Aspecte fiscale.
Veniturile care vor fi obţinute de
acţionarii SEMTEST în cazul
Compensarii pentru Rotunjire în
Minus vor fi impozitate conform
legislaţiei fiscale aplicabile, iar
respectivii acţionari sunt direct
responsabili pentru îndeplinirea
oricăror obligaţii fiscale ce le
revin în conformitate cu legislaţia fiscală aplicabilă. 5. Plata
Valorii Compensării: În cazul
menţionat la pct. 3 lit. (a) de mai
sus, în termen de 10 (zece) zile
calendaristice de la data hotărârii AGEA ca urmare a centralizării datelor, se va face plata
Valorii Compensarii, prin una
dintre modalităţile stabilite mai
jos: (i) în contul bancar indicat
de către acţionar prin Formularul de Compensare pentru
Rotunjire în minus, în cazul în
care opţiunea pentru Compensare pentru Rotunjire în Minus a
fost exercitată cu respectarea
tuturor prevederilor Convocatorului, Hotărârii și ale prezentei
Proceduri; sau (ii) în contul
bancar indicat de catre acţionar
prin Formularul de Contribuţie
pentru Rotunjire în Plus în cazul
în care opţiunea pentru Contribuţie pentru Rotunjire în Plus a
fost exercitată cu respectarea
întocmai a tuturor prevederilor
Convocatorului, Hotărârii și ale
prezentei Proceduri; sau (iii) prin
ridicarea sumei cuvenite de la
sediul SEMTEST Craiova S.A.
Obligaţia de plată a Valorii
Compensării din care se scad
orice Impozite și taxe prevăzute
de legislaţia în vigoare, se consideră a fi executată la data achitării sumei cuvenite. Orice
acţionar îndreptăţit prin raportare la pct. (iii) de mai sus poate
ridica suma reprezentând
Valoarea Compensării din care
se scad orice Impozite si taxe
prevazute de legislaţia în vigoare
care i se cuvine prin depunerea
unei cereri standard de retragere
a numerarului la sediul
SEMTEST Craiova S.A.
SEMTEST va calcula Valoarea
Compensării pentru fiecare acţionar îndreptăţit potrivit formulei
de calcul specificate în Hotărâre,
în baza numărului de Actiuni
Neconsolidate înregistrate pe
numele acţionarului în registrul
acţionarilor SEMTEST. În situaţia menţionată la pct. 3 lit. (a)
de mai sus, în termen de 10
(zece) zile calendaristice de la
data Hotărârii AGEA, pe pagina
de internet a SEMTEST se va
publica un comunicat în atenţia
acţionarilor prin care acestia vor
fi informaţi cu privire la efectuarea plăţii Valorii Compensării,
în conformitate cu alineatele de
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mai sus. 6. Finalizarea punerii în
executare a Hotărârii. Dupa realizarea plăţilor menţionate la pct. 5
(i)- (iii) de mai sus, AGEA
SEMTEST va lua act de finalizarea punerii în executare a
Hotărârii și va aproba forma
actualizată a Actului Constitutiv
care va include și Anexa cu structura acţionariatului SEMTEST
ca efect al punerii în executare a
Hotărârii. Administrator unic al
SEMTEST Craiova SA Bilteanu
Vera.

LICITAȚII
l Comuna Drinceni, cu sediul în
sat Ghermăneşti, judeţul Vaslui,
scoate la vânzare prin licitaţie un
număr de 15 autoturisme (bunuri
sechestrate -lista se poate
consulta pe site-ul Primăriei
Drinceni: www.primariadrinceni.
ro). Licitaţia va avea loc în data
de 18.06.2018, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Drinceni.
Taxa de participare la licitaţie
este de 10% din valoarea bunului
evaluat, care reprezintă preţul de
pornire diminuat cu 25%. Taxa se
poate achita prin ordin de plată,
prin mandat poştal sau la sediul
primăriei. Informaţii la nr.de
tel.0235.482.354.
l SC Vasrep Petro Construct
SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică în
data de 04.06.2018, ora 14,00 la
sediul lichidatorului din Ploieşti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova:
•constructie (demisol, parter si
etaj) Scu - 457,10 mp si teren
aferent constructiei in suprafata
totala de 2756 mp din care 1864
mp Cc si 892 mp teren arabil
situat in comuna Filipestii de
Targ, sat Marginenii de Jos, jud.
Prahova. In caz de neadjudecare in data de 04.06.2018, se
vor mai organiza licitatii, in
zilele de 11.06.2018, 18.06.2018,
25.06.2018, 02.07.2018,
09.07.2018, 16.07.2018,
23.07.2018, 30.07.2018,
06.08.2018, ora 14.00. Taxa de
participare la licitaţie este de
100 RON plus TVA, garanţia de
participare este de 10% din
valoarea pretului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plată în contul de
lichidare al SC Vasrep Petro
Construct SRL. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii
nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie
se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751.

l Anunț concesiune. Comuna
Valcani, județul Timiș, cu adresa
în Valcani, nr. 222, județul Timiș,
România, Cod fiscal: 17513000,
Telefon: +40 2562385205, Fax:
+40 256385454, Persoană de
contact: Buicu Dragoș Ioanprimar, E-mail: primăria_
valcani@yahoo.com, anunță
intenția scoaterii la concesiune a
terenului neîmprejmuit extravilan HBalta – în suprafață totală
de 17250 mp conform Carte
Funciară nr. 402467 Valcani,
domeniul public al Comunei
Valcani. Documentația de atribuire se poate obține de la secretariatul Comunei Valcani,contra
unei sume de 50 lei, plătibili la
caseria unității. Eventualele clarificări pot fi solicitate în termen de
5 zile lucrătoare, de la data apariției anunțului. Ofertele vor fi
depuse conform celor stabilite în
Documentația de atribuire pană
la data de 11.06.2018, la sediul
Comunei Valcani nr. 222,într-un
singur exemplar. Ședința publică
de deschidere a ofertelor va fi
organizată în data de 27.06.2018,
la ora 12, la sediul Comunei
Valcani din loc. Vălcani, nr. 222,
jud. Timiș. Instanță competentă
pentru soluționarea litigiilor
apărute în legătură cu procedura
de atribuire este Tribunalul
Timiș, secția Contencios Administrativ și Fiscal, Timișoara cu
sediul în Timișoara, Piața Țepeș
Vodă, nr. 2, jud. Timiș, în termen
de 10 zile de la apariția unui
litigiu. Prezentul anunț va fi făcut
public prin publicare în Monitorul Oficial Partea a VI-a, prin
publicare în cotidianul Renașterea Bănăţeană, prin publicarea
într-un cotidian cu răspandire
natională, prin publicarea pe
site-ul comunei Vălcani, prin
afișare la sediul comunei Vălcani
din loc. Vălcani, nr. 222, jud.
Timiș, anunțul fiind transmis în
acest scop la data de 21.05.2018.
Procedura este supusă reglementărilor din cuprinsul OUG nr.
54/2006 și a normelor metodologice de aplicare a acestui act
normative.
l Anunț concesiune. Comuna
Valcani, județul Timiș, cu adresa
în Valcani, nr. 222, județul Timiș,
România, Cod fiscal: 17513000,
Telefon: +40 2562385205, Fax:
+40 256385454, Persoană de
contact: Buicu Dragoș Ioanprimar, E-mail: primăria_
valcani@yahoo.com, anunță
intenția scoaterii la concesiune a
terenului neîmprejmuit extravilan HBalta – în suprafață totală
de 23075 mp conform Carte
Funciară nr. 400953 Valcani,
domeniul privat al Comunei
Valcani.Documentația de atribuire se poate obține de la secretariatul Comunei Valcani, contra

unei sume de 50 lei, plătibili la
caseria unității. Eventualele clarificări pot fi solicitate în termen de
5 zile lucrătoare,de la data apariției anunțului.Ofertele vor fi
depuse conform celor stabilite în
Documentația de atribuire pană
la data de 11.06.2018 ,la sediul
Comunei Valcani nr. 222, într-un
singur exemplar. Ședința publică
de deschidere a ofertelor va fi
organizată în data de 27.06.2018,
la ora 12, la sediul Comunei
Valcani din loc. Vălcani, nr. 222,
jud. Timiș. Instanță competentă
pentru soluționarea litigiilor
apărute în legătură cu procedura
de atribuire este Tribunalul
Timiș, secția Contencios Administrativ și Fiscal, Timișoara cu
sediul în Timișoara, Piața Țepeș
Vodă, nr. 2, jud. Timiș, în termen
de 10 zile de la apariția unui
litigiu. Prezentul anunț va fi făcut
public prin publicare în Monitorul Oficial Partea a VI-a, prin
publicare în cotidianul Renașterea Bănăteană, prin publicarea
într-un cotidian cu răspandire
natională, prin publicarea pe
site-ul comunei Vălcani, prin
afișare la sediul comunei Vălcani
din loc. Vălcani, nr. 222, jud.
Timiș, anunțul fiind transmis în
acest scop la data de 21.05.2018.
Procedura este supusă reglementărilor din cuprinsul OUG nr.
54/2006 și a normelor metodologice de aplicare a acestui act
normative.
l Anunt de participare. Denumire institutiei: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret
Arad cu sediul in Arad, str.
Lucian Blaga, nr. 20. Conditii de
participare: orice persoana fizica
sau juridica, romana ori straina,
are dreptul de a participa la
procedura pentru atribuirea
contractului de inchiriere.
Cuantum si forma de garantie de
participare: 3 (trei) chirii minime
lunare care se vor depune in
numerar la casieria DJST Arad
sau scrisoare bancara. Descrierea
bunurilor: -Spatiu in suprafata de
155,60 mp compus dintr-o incapere in suprafata de 84,075mpsala; grup sanitar in suprafata de
22mp; vestiar in suprafata de
33mp si anexa in suprafata de
16,53 mp situat in incinta Bazinului Oplimpic “Delfinul” Arad
etaj 1, str. P-ta Sporturilor FN,
Arad. -Spatiu in suprafata de
130,65mp compus din o incapere
in suprafata de 87,36 mp-sala;
6,75 mp-vestiar; 22,44 mp-sala; 7,
10 mp- vestiar si 7 mp anexa
situat in incinta Bazinului
Olimpic “Delfinul” Arad, parter,
str. P-ta Sporturilor FN, Arad. Spatiu in suprafata de 143,29 mp
compus din 113,05mp-sala
aerobic; 20,16 mp-grup sanitar;
10,08 mp –anexa situat in incinta
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Bazinului Olimpic “Delfinul”
Arad parter, str. P-ta Sporturilor
FN, Arad; - Spatiu in suprafata
de 214,2 mp-sala situate in
incinta Salii Sporturilor
“Victoria” Arad, str. P-ta Sporturilor FN. Data, adresa si ora
limita a depunerii ofertelor:
22.06.2018, ora 13, DJST Arad,
str. Lucian Blaga, nr. 20. Data,
ora si locul deschiderii ofertelor:
25.06.2018, ora 10, DJST Arad.
Modul de obtinere a documentatiei: incepand cu data de
11.06.2018 pe baza de solicitare
scrisa de la sediul DJST Arad,
contravaloarea documentatiei
fiind de 150 lei, achitata in
numerar la casieria DJST Arad.
l Anunţ de licitaţie. Municipiul
Petroşani – prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
cu sediul administrativ pe str. 1
Decembrie 1918, nr. 93, județul
Hunedoara, telefon 0254.541220,
0254.541221, fax 0254.545903,
cod fiscal 4468943, adresa de
e-mail serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: -licitaţie
publică în vederea atribuirii
contractului de concesiune al
terenului aferent imobilului cu
destinație de atelier de întreținere, în suprafață de 903,0 mp,
situat în municipiul Petroșani,
str. Lunca, nr.153; -licitaţie
publică în vederea atribuirii
contractului de concesiune al
terenului în suprafață de 4,0 mp,
situat în municipiul Petroșani,
str. 1 Decembrie 1918, lângă Sala
Polivalentă, în scopul suplimentării concesiunii terenului aferent
unui garaj; -licitaţie publică în
vederea atribuirii contractului de
concesiune al unui spațiu administrativ, situat în imobilul din
municipiul Petroșani, str. 1
Decembrie 1918, nr.90, biroul 28,
în suprafață de 18,56 mp, în
vederea funcționării unui birou.
Ofertele se depun într-un exemplar până la data de 14.06.2018,
ora 9:00 şi se vor deschide în
şedinţa publică din data de
14.06.2018, orele 11:00, 13:00
respectiv 15:00, în sala de
şedinţe, la sediul instituţiei.
Relaţii, detalii, clarificări cât şi
documentaţia de atribuire se pot
obţine până la data de
11.06.2018, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera 37,
telefon 0254.541220(1), int.131.
-licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de concesiune
al terenului în suprafață de 17,0
mp, situat în municipiul Petroșani, str. Independenței, în scopul
suplimentării concesiunii terenului aferent unui garaj; -licitaţie
publică în vederea atribuirii
contractului de concesiune al
terenului în suprafață de 154,0
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mp, situat în municipiul Petroșani, DN 66, f.nr., zona MOL, în
vederea amenajării unei parcări;
-licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de concesiune
al terenului în suprafață de 9,0
mp, situat în municipiul Petroșani, str. Independenței, în scopul
suplimentării concesiunii terenului aferent unui garaj. Ofertele
se depun într-un exemplar până
la data de 19.06.2018, ora 9:00 şi
se vor deschide în şedinţa publică
din data de 19.06.2018, orele
11:00, 13:00 respectiv 15:00, în
sala de şedinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât
şi documentaţia de atribuire se
pot obţine până la data de
14.06.2018, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera 37,
telefon 0254.541220(1), int.131.
-licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de concesiune
al terenului în suprafață de 3,0
mp, situat în municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 - în
zona imobilului nr.111, în
vederea amplasării unui panou
publicitar; -licitaţie publică în
vederea atribuirii contractului de
concesiune al terenului în suprafață de 4,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie
1918 - zona bl. 124, în vederea
amplasării unui panou publicitar; -licitaţie publică în vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de
77,0 mp, situat în municipiul
Petroșani, str. Independenței, în
vederea amenajării unei terase.
Ofertele se depun într-un exemplar până la data de 21.06.2018,
ora 9:00 şi se vor deschide în
şedinţa publică din data de
21.06.2018, orele 11:00, 13:00
respectiv 15:00, în sala de
şedinţe, la sediul instituţiei.
Relaţii, detalii, clarificări cât şi
documentaţia de atribuire, se pot
obţine până la data de
18.06.2018, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera 37,
telefon 0254.541220(1), int.131.
-licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de concesiune
al terenului aferent imobilului cu
destinație de garaj, în suprafață
de 21,0 mp, situat în municipiul
Petroșani, str. Anghel Saligny;
-licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de concesiune
al terenului aferent imobilului cu
destinație de garaj, în suprafață
de 28,0 mp, situat în municipiul
Petroșani, str. 9 Mai; -licitaţie
publică în vederea atribuirii
contractului de concesiune al
terenului în suprafață de 6,0 mp,
situat în municipiul Petroșani,
str. 9 Mai, în scopul suplimentării
concesiunii terenului aferent
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unui garaj. Ofertele se depun
într-un exemplar până la data
de 25.06.2018, ora 9:00 şi se vor
deschide în şedinţa publică din
data de 25.06.2018, orele 11:00,
13:00 respectiv 15.00, în sala de
şedinţe, la sediul instituţiei.
Relaţii, detalii, clarificări cât şi
documentaţia de atribuire se pot
obţine până la data de
20.06.2018, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera 37,
telefon 0254.541220(1), int.131.
Costul documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se va achita
la casieria din cadrul Primăriei
municipiului Petroşani, parter.
Ofertele se depun la sediul instituţiei, biroul de registratură,
camera 5 sau 7.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional
Transport Marfa si Persoane
emis pe numele Balcan David. Îl
declar nul.

l Pierdute Atestat profesional
transport Marfa si Persoane si
Permis conducator auto emise pe
numele Mihalache Emilian
Iulian. Le declar nule.
l Pierdut atestat taxi pe numele
Bărăgău Florian Sorin. Îl declar
nul.
l Pierdut Certificat constatator
nr. 28468/23.04.2009 (pentru
Punctul de lucru), eliberat de
ORC Arad pt. Ghionghios AlexRadu PFA. Il declar nul.
l Pierdut Registru Unic de
Control al SC Eurobank
Property Services S.A. cu sediul
social in Bucuresti, Sector 2,
Bd.Dimitrie Pompeiu, nr.6A,
CUI:
RO17647061,
J40/9876/2005.
l Pierdut certificat constatator
pentru sediul social din Municipiul Targu Jiu, Strada Tudor
Vladimirescu, nr. 71, birou 7,
judetul Gorj, pentru firma

Quaynet Solutions SRL,
J18/591/25.11.2013, CUI
32509712, conform declaratiei
model 2 nr. 30060/22.11.2013.
l Freya Travel & Consulting
CUI 21744569, declară pierdut
Certificatul de Înregistrare
Fiscală Seria B Nr. 2009576.
l Pierdut acte firmă SC Mami
Wurst SRL, cu sediul în Bucur e ş t i , s t r a d a A l e e a Va l e a
Prahovei Nr. 3, sector 6,
J40/7932/2010, CUI 27299118,
certificat de înregistrare Seria B
Nr. 2423437, act constitutiv,
certificat constatator, contract de
comodat, se declară nule.
l Pierdut certificat de înregistrare şi certificat constatator pe
activitate la sediul social al societăţii Visa Handling Services
SRL, cu sediul în Bucureşti,
sector 1, Str. Emanoil Porumbaru Nr. 4 -4A, parter, având
J40/6535/2015, CUI 34585805.
Le declar nule.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Pierdut autorizaţie ANPC,
emisă de Monetăria Statului a
societăţii DMA Money Team
Business IFN SRL, cui
38492865, J40/19157/15.11.2017.
Se declară nulă.
l Pierdut certificat de înmatriculare auto eliberat la
31.07.2007, pe numele Boghiu
Constanţa, în calitate de proprietar, pentru auto marca Audi, cu
nr. înmatriculare B-18-BOG.
l Societatea comercială
Teleconstructia Lucrari Generale Bucuresti SA, cu sediul în
Bucureşti, sector 6, str.
Fânului, nr. 3, telefon:
021.434.16.00, fax:
021.434.16.01, înmatriculată
la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti sub
numărul J40/12652/2010,
cod unic de înregistrare:
27846738, atribut fiscal RO,
titulară a contului numărul:
RO85ROIN110000102245RO02,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
deschis la Idea Bank, reprezentată legal prin Administrator
Daniel Constantin, declară pierdute şi nule următoarele documente: -Certificatul de
înregistrare Seria B, nr.2611285,
însoţit de anexele cu avize, ale
SC Teleconstructia Lucrari
Generale Bucuresti SA; -Certificatul constatator de la sediul
social din Bucureşti, Sectorul 6,
str. Fânului, nr. 3, etaj 1, Camera
1, al SC Teleconstructia Lucrari
Generale Bucuresti SA.

DECESE

