
OFERTE SERVICIU
Sc MCC Impex Srl angajeaz` comisioner [i hamal la sediul soc.
din Sat Maxineni, Jud. Br`ila. Ctr pe per. nedet. Rela]ii la
tel.0341.435.165

Club Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu experien]`:
recep]ioner, animator (fire sociabil` [i sportiv`), [ef sal`,
osp`tar, barman, buc`tar, ajutor buc`tar, cofetar-patiser.
0722.268.866.

PRESTåRI SERVICII
Targulonlinedeturism.ro 1 Miliard vacan]e, plec`ri din România
pentru întreaga lume. 0744.635.253.

VÅNZåRI DIVERSE

Inamicul trebuie ]inut afar`. Greu îl dai afar`. Tel. 0761.674.276,
0733.940.772.

Produc`tor cu tradi]ie, vând vin ro[u vrac, de calitate superioar̀ ,
ob]inut din struguri numai din planta]iile proprii, aroma [i ex-
tractul specifice podgoriei [tef`ne[ti – Arge[. Cantitate minim`
10.000 litri. Pre] 3,5 lei/litrul+TVA. Rela]ii: Institutul Na]ional de
Cercetare Dezvoltare în Horticultur` {tef`ne[ti – Arge[, tel.
0248-266838, incdbh.stefanesti_ro@yahoo.com

CITA}II
SC Amalia [I Adi SRL, cu sediul în  Rm. Vâlcea, strada Uzinei, nr.
51, jude]ul Vâlcea [i Doara Amalia, cu domiciliul la aceea[i
adres`, sunt citate pentru termenul din 16.04.2015, la Tribunalul
Vâlcea, în dosarul nr. 2431/90/2014, în proces cu Marica Valerian
[i al]ii.

Zidaru Maria Liliana cu domiciliul cunoscut în comuna Mo[na,
sat Mo[na, nr 663, jude]ul Sibiu este citat` în calitate de pârât,
în dosarul nr 10599/288/2014, al Judec`toriei Rm. Vâlcea, având
ca obiect divor], cu termen de judecat` în data de 03.04.2015.

Prin ac]iunea civil` ce face obiectul dosarului 275/265/2015 recla-

man]ii Ogigau Ioan [i Ogigau Maria domicilia]i în Sîngeorz-B`i,
Izvoarelor, 55, au solicitat constatarea dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune de c`tre defunc]ii Pop Floarea [i
Pop Alexandru asupra suprafe]ei de 19 ari înscris` în CF27396
Sg-B`i, top.11577, CF27789 Sg-B`i top.11578, CF27789 Sg-B`i
top.11579, CF28229 Sg-B`i top.11580, CF27789 Sg-B`i top.11590.
Terenurile mai sus men]ionate sunt de natur` arabil în extravi-
lanul Localit`]ii Sîngeorz-B`i, lâng` drumul na]ional 17D. Potrivit
sus]inerilor reclaman]ilor terenul a fost folosit începând din vre-
mea celui de al doilea r`zboi mondial de c`tre antecesorii de-
func]ilor Pop Floarea [i Pop Alexandru care l-au transmis
acestora din urm` cu titlu de zestre, în 1960 (temei de drept
art.1452 [i urm`toarele Cod civil austriac). În prezent reclaman]ii
folosesc acest teren în urma încheierii unui antecontract de vân-
zare-cump`rare cu defunc]ii Pop Floarea [i Pop Alexandru în
anul 2005. Toate persoanele interesate au dreptul de a face
opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar, în
termen de 6 luni de la publicarea prezentei instan]a urmând a
trece la judecarea cauzei.

DIVERSE
Subsemnatul/subscrisa Balosan Bogdan, titular al proiectului
Plan Urbanistic Zonal {os. Orhideelor, nr.62, lot 2, sector.1, Bu-
cure[ti, anun]` publicul interesat asupra elabor`rii docu-
menta]iei de urbanism P.U.Z. {os.Orhideelor, nr.62, lot 2, sector.1,
Bucure[ti, în vederea realiz`rii unui Imobil de birouri, servicii [i
comer]. Documenta]ia poate fi consultat` la sediul Prim`riei
Municipiul Bucure[ti -Direc]ia de Urbanism -Servicul de urban-
ism, Bucure[ti, sector 6, Splaiul Independen]ei nr.291-293 sau
pe site-ul PMB. Observa]iile, comentariile [i sugestiile publicu-
lui se primesc la sediul Bucure[ti, sector.6, Splaiul
Independen]ei nr.291-293 sau pe site-ul PMB, în termen de 15
zile de la data public`rii anun]ului.

Prin Sentin]a Civil` nr. 55/23.02.2015, pronun]at` în dosarul civil
nr. 5418/109/2014 Tribunalul Arges a dispus: “Admite cererea
formulat` de petenta Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i
Protec]ia Copilului Arge[, cu sediul în Pite[ti, str. Calea
Dr`g`[ani, nr. 8, jud. Arge[, în contradictoriu cu intima]ii
D`nescu Constantin, domiciliat în [tef`ne[ti, bl 20, sc B, ap.20,
judetul Arge[, Luca (fost` D`nescu) Elena Magdalena cu ultimul
domiciliu cunoscut în {tef`ne[ti, sat {tef`ne[ti, Uli]a Bereche]i,
nr.30, jude]ul Arge[ [i Agen]ia Jude]ean` pentru Pl`]i [i
Inspec]ie Social` Arge[ cu sediul în Pite[ti, str. I.C. Br`tianu, nr.
32, jud. Arge[. Stabile[te plasamentul minorei la intimatul
D`nescu Constantin. Oblig` pe intimata A.J.P.I.S. Arge[ s`

pl`teasc` intimatului D`nescu Constantin, pentru minor`, o
aloca]ie lunar` de plasament de 1,20 ISR, începând cu data de
11.12.2014 [i pân` la încetarea m`surii de protec]ie. Onorariu in
de 300 lei, cuvenit  dnei avocat B`rboi Daniela, desemnat pen-
tru intimata Luca Elena Magdalena, se suport` din fondurile
Ministerului Justi]iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de
la comunicare. Calea de atac [i motivele c`ii de atac se depun
la Tribunalul Arge[. Pronun]at` în [edin]a public` de la
23.02.2015”. 

SC Total Trans cu sediul \n Ploie[ti, str. Depozitelor, nr.2, anun]`
decizia etapei de \ncadrare a proiectului \ntocmire pud (puz)
schimbare destina]ie teren din zona “unit`]i agricole” \n zona
“institu]ii [i servicii” [i stabilire indicatori urbanistici cu amplasa-
mentul \n mun. Ploie[ti, str. Depozitelor, nr.2. Documenta]ia se
supune procedurii de adoptare f`r` aviz de mediu conform
HG.1076/2004, art.13 “Planurile [i programele care, \n urma
etapei de \ncadrare, nu necesit` evaluare de mediu urmeaz` a
fi supuse procedurii de adoptare f`r` aviz de mediu”.
Informa]iile privind poten]ialul impact asupra mediului al
proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Prahova, \n
perioada 27.03.2015-07.04.2015, \ntre orele 09.00 si 16.00. Ob-
serva]iile publicului se primesc zilnic, sub semn`tura [i cu date
de identificare la sediul APM Prahova p~n` la data de 07.04.2015
(10 zile din momentul public`rii).

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava.
Având în vedere prevederile art. 13, alin. 2 [i art. 16 din  Ordinul
Ministerului Finan]elor Publice nr. 1009/ 23.07.2007 privind pro-
cedurile de selec]ie a practicienilor în insolven]` agrea]i de
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`, al`turat v` trans-
mitem Invita]ie de participare: Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice a Jude]ului Suceava invit` practicienii în in-
solven]` înscri[i pe Lista practicienilor în insolven]` agrea]i de
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` pentru zona a – V - a
s` depun`, pân` cel tarziu în data de 16.04.2015, ora 13.00, oferte
în vederea desemn`rii unui practician în insolven]` privind
urm`torii debitori afla]i pe rolul Tribunalului Suceava: 1. SC
Meriot Vip SRL - CUI 30366470, 2. SC Parcaroaia SRL - CUI 17115250,
3. SC Dinamic Biliard SRL - CUI 26647680, 4. SC Puiucu SRL - CUI
28126271. Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu preveder-
ile art. 2 alin. 4, art. 14, art. 16 din Ordinul pre[edintelui Agen]iei
Na]ionale nr. 1009/2007 cuprinzând: - adresa prin care î[i man-
ifest` interesul de a fi numi]i în calitate de administrator judi-
ciar/ lichidator, - onorariul lunar solicitat de practician, - onorariul
de succes solicitat de practician , - declara]ie pe propria r`spun-

dere din care s` rezulte c` ofertantul nu se afl` în situa]ia de in-
compatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care
urmeaz` sa fie numit, - declara]ie pe propria r`spundere privind
num`rul de personal care va fi alocat pentru realizarea
activit`]ilor legate de procedura insolven]ei la respectiva soci-
etate (la aceast` declara]ie va fi ata[at` câte o prezentare a
fiec`rei persoane [i dovada c` are încheiat un contract de
munca, de colaborare c` exist` un raport juridic cu ofertantul,
pentru fiecare persoan` în parte), - strategia de reorganizare [i/
sau lichidare, cu program în timp, a c`rei aplicare va fi urm`rit`
de c`tre organele fiscale, - colaborarea cu organele fiscale pe raza
c`rora se afla sediul debitoarei, care va cuprinde o situa]ie cu
privire la gradul de acoperire a crean]elor fiscale cuprinse în
masa credal` pentru toate cazurile din portofoliu solu]ionate,
pentru ca în baza acesteia s` putem efectua departajarea ofer-
tan]ilor în cazul în care ace[tia ar cumula acela[i punctaj, con-
form art. 15 alin 2 din O.M.F.P nr. 1009/2007. Conform art. 15
comisia se va întruni în ziua de 16.04.2015, ora 13.15 [i va puncta
ofertele, declarând câ[tig`toare oferta care ob]ine cel mai mare
punctaj. Documenta]ia va fi depus` în original  la sediul  A.J.F.P.
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 7, etaj 1, birou nr. 43, în plic închis,
toate paginile fiind numerotate, ini]ializate [i [tampilate. Per-
soane de contact – Dan Elena - telefon 521358 - int. 512, - Rusu
Adrian - telefon 521358 - int. 512.

S.C. CONPET S.A. Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri/servicii/lucr`ri
confom Normelor procedurale interne de achizi]ii, aprobate prin
Hot`r~rea Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor societ`]ii nr.
4 din 29.04.2014, publicat` \n Monitorul Oficial al Rom~niei, nr.
2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n perioada 20.03.2015 –
26.03.2015 au fost postate pe site-ul CONPET urm`toarele
achizi]ii: 1) “Servicii privind elaborarea Bilan]ului termoenegetic
din Sta]ia ]i]ei B`icoi"; 2) “Servicii de paz`, protec]ie [i interven]ie
la obiectivele, bunurile [i valorile CONPET S.A. situate la: Cl`dire
Dispecerat Central, Sediul Administrativ II, Baza Sportiv` Vointa,
Baza Sportiv` Strejnic [i Depozitul de materiale Inotesti”; 3) „Ser-
vicii de verificare documenta]ie tehnico-economic` pentru
achizi]ia Sistematizare a instala]ilor de lansare - primire
cur`]itoare \n Sta]ia Moreni astfel: a) montare instala]ii de prim-
ire 6 5/8" Teis-Moreni [i executarea unui tronson de circa 150 m
conduct` 6 5/8" pentru racordarea acestora la conductele exis-
tente; [i b) mutarea instala]iei de lansare 6 5/8" RA din exteriorul
sta]iei Moreni [i executatea unui tronson de cca 350 m de con-
duct` 6 5/8" pentru racordarea ei la conducta existenta”; 4)
„Proiectare [i execu]ie de lucr̀ ri de \nlocuire a conductei de etan
Ø 5 9/16” Turburea - Arpechim Pite[ti, pe o lungime de cca. 350
m \n zona mal st~ng Amaradia, loc. Bratesti, jud. Gorj - reluare

SC CONPET SA Ploie[ti scoate la concurs dou` posturi de
“administrator de re]ea de calculatoare“ COR 252301 pen-
tru  Serviciul IT – Biroul Administare Echipamente [i Sis-
teme informatice. Cerin]e: - studii superioare tehnice de
lung` durat`, dovedite cu diploma de licen]` sau echiva-
lent`; - minim 2 ani experien]` pe un post similar; -
cuno[tin]e solide de configurare echipamente CISCO; - in-
stalare configurare sisteme de operare. Constituie avantaj:
- instalare, administrare [i interoperabilitate infrastructur`
pe servere Microsoft; - cuno[tin]e creare website. Alte
cerin]e: -Adeverin]a de la medicul de familie privind apti-
tudinea pentru angajare. Persoanele interesate sunt rugate
s` depun` cererile de participare la concurs [i CV-ul la sec-
retariatul societ`]ii din municipiul Ploie[ti, str.Anul 1848
nr.1-3, pân` la data de 10.04.2015. Tematica de concurs
[i/sau alte informa]ii privind desf`[urarea concursului vor
fi afi[ate ulterior pe site-ul www.conpet.ro sec]iunea «
cariere ». Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la
Biroul Management Resurse Umane, telefon 0244-401.360
interioare: 2596 [i 2412.

anun}uri
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anun}uri
procedura”; 5) “Repara]ie de tip "RR" pentru locomotiva LDH 81-
0860-7 proprietatea CONPET S.A. Ploie[ti”; 6) “Mentenanta lo-
comotive tip LDH 450, 700, 1250 CP proprietate CONPET S.A.
Ploie[ti”; 7) “Revizie intermediar` a fr~nei [i revizia rul`rii
("RIF+RRu") la 38 vagoane de 60 mc [i 3 vagoane de 80 mc
apar]in~nd societ`]ii CONPET S.A. Ploie[ti”; 8) “Repara]ii plani-
ficate f`r` interven]ie la recipient (RP-FIR) la 8 vagoane de 80 [i
86 mc [i 1 vagon de 60 mc apar]in~nd societ`]ii CONPET S.A.
Ploiesti”; 9) “Servicii de proiectare pentru execu]ia lucr`rilor de
\nlocuire a conductei de transport ]i]ei Ø 10 3/4” Ghercesti-
Icoana-Cartojani pe tronsoanele: SPC Birla, com. Birla jud. Arge[,
cca. 850 m, terenuri agricole Birla-Mirosi, jud. Arge[, cca. 2400
m [i terenuri agricole sat Negreni-Clanita, jud. Teleorman, cca.
1500 m, total cca. 4750 m”; 10) “Servicii de proiectare pentru
execu]ia lucr`rilor de \nlocuire a conductei de transport
gazolin` Ø 6 5/8” Ticleni – Ploie[ti, tronson conduct` zona com.
Fauresti (post de politie) cca. 300 m [i tronson conduct` zona
islaz Salcia comuna Plesoiu, Olt, cca. 300 m, total cca. 600 m”;
11) “Servicii de proiectare pentru executia lucrarilor de \nlocuire
a conductei de transport ]i]ei Ø 5 9/16” Sta]ie Ghelinta - Rampa
Imeci pe tronsonul Parau Sohodol - depozit vechi Ghelinta, in
lungime de cca. 4800 m”; 12) Servicii de proiectare pentru
execu]ia lucr`rilor de \nlocuire a conductei de transport ]i]ei Ø
10 3/4” Ghercesti-Icoana, pe tronsoanele: ie[ire sta]ie-subtra-
versare D.J. Craiova – [trand Ghercesti, pe o lungime de cca. 370
m, mal drept p~r~u Teslui – fost` albie a p~r~ului, pe o lungime
de cca. 200 m [i Valea Draghiei pe o lungime de cca. 250 m, un
total de 820 m”. Anun]urile/Invita]iile de participare \nsotite
de documentele care stau la baza \ntocmirii ofertelor, se g`sesc
pe pagina proprie de internet (www.conpet.ro), la sec]iunea
Achizi]ii publice. Director Departament Managementul
Achizi]iilor [i Investi]iilor. Ing. Radu Albu {ef serviciu achizi]ii Jr.
Agripina Tircavu

Autoritatea finan]atoare: Comuna Mihai Eminescu, prin
Prim`ria comunei Mihai Eminescu, cu sediul în loc Ipote[ti,
jude]ul Boto[ani, acord` finan]`ri nerambursabile pentru ac-
tivit`]i nonprofit de interes general, în conformitate cu preved-
erile Legii nr. 350/2005 privind regimul finan]`rilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activit`]i
nonprofit de interes general. Domeniile de interven]ie selec-
tate sunt: activit`]i sportive [i de tineret. Beneficiarii direc]i:
orice persoan` fizic` sau juridic` f`r` scop patrimonial-
asocia]ie sau funda]ie- care desf`[oar` activit`]i nonprofit, care
dore[te s` sprijine realizarea unor obiective de interes public
general local, are dreptul de a participa (în condi]iile Legii nr.
350/2005) la procedura pentru atribuirea contractului de
finan]are nerambursabil`. Bugetul programului: suma total`
pentru program în anul 2015 este de 100.000 lei, astfel: dome-
niul -sport; buget- 100.000 lei, perioada - 2015. Procedura apli-
cat`: finan]are nerambursabil` acordat` din fonduri publice
unui beneficiar se va face în baza unui contract de finan]are
nerambursabil` încheiat între Prim`ria comunei Mihai Emi-
nescu [i beneficiar, în urma aplic`rii procedurii selec]iei publice
de proiecte, conform Ghidului solicitantului. În cazul în care,
dup` prima sesiune, sumele alocate nu vor fi consumate, se
vor organiza alte sesiuni, pân` la consumarea integral` a fon-
durilor. Prevederi finale: anun]ul de participare la selec]ia de
proiecte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea
a IV-a, în dou` cotidiene de interes local. Perioada de elaborare
[i depunere a proiectelor va fi de 30 de zile calendaristice.

Prim`ria comunei Mihai Eminescu, loc. Ipote[ti, jude]ul
Boto[ani, cod fiscal 3503600, tel: 0231.512.183, fax: 0231.506.201,
e-mail primaria_me@yahoo.com, site: www.primariamihaiem-
inescu.botosani.ro, în baza Legii 350/2005 privind regimul
finan]`rilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activit`]i nonprofit de interes general [i a HCL nr. 39/20.02.2015
privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în apli-
care a Legii 350/2005, face cunoscut` inten]ia de a atribui con-
tracte de finan]are nerambursabil` pentru anul de execu]ie
financiar` 2015 pentru domeniul SPORT. Documenta]ia de so-
licitare a finan]`rii nerambursabile constând în Metodologia
General` de participare [i Ghidul solicitantului se g`sesc la reg-
istratura Prim`riei Mihai Eminescu, loc. Ipote[ti, jude]ul
Boto[ani sau pe site www.primariamihaieminescu.botosani.ro.
Termenul de depunere a cererilor de finan]are la registratura
institu]iei este de 30 de zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial al României, partea a VI-a. Selectarea [i eval-
uarea proiectelor depuse în vederea finan]`rii nerambursabile
se face de c`tre comisiile de evaluare în conformitate cu preved-
erile HCL nr. 39/20.02.2015. Lista final` a câ[tig`torilor se aprob`
prin hot`râre a Consiliului Local Mihai Eminescu.

NOTIFICåRI
Just Insolv IPURL notific` deschiderea procedurii generale a in-
solven]ei \n dosarul nr. 6976/105/2013 al Tribunalului  Prahova
conform sentin]ei nr.148 din 23.02.2015 privind SC Sunset Serv
SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]` 09.04.2015,
întocmirea tabelului preliminar al crean]elor 28.04.2015, în-
tocmirea tabelului definitiv 13.05.2015, prima Adunare a Credi-
torilor va avea loc in data de 04.05.2015, ora 13.00, la sediul
administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et.7, cab. 7B.

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii generale a in-
solven]ei \n dosarul nr. 7894/105/2014 al Tribunalului  Prahova
conform sentin]ei nr.108 din 13.02.2015 privind SC Reconsadi In-
dustry SRL, cu temenele: depunerea declara]iei de crean]`
30.03.2015, întocmirea tabelului preliminar al crean]elor
17.04.2015, întocmirea tabelului definitiv 12.05.2015, prima
Adunare a Creditorilor va avea loc \n data de 23.04.2015, ora
13.00, la sediul administratorului judiciar din Ploie[ti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

C.I.I. Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n procedura simpli-

ficat` a debitoarei SC Joe Const Impex SRL, Sat Gura Vitioarei,
Comuna Gura Vitioarei Nr. 64, Jude]ul Prahova; CUI 24142525,
prin hot`r~rea din 23.03.2015, dosar 1696/105/2015 al Tribunalu-
lui Prahova. Termene: depunere crean]e 08.05.2015; tabel pre-
liminar 28.05.2015; tabel definitiv 22.06.2015; data Adunarii
creditorilor 02.06.2015, ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploie[ti, pen-
tru: confirmarea lichidatorului judiciar, aprobarea raport
\ntocmit conf. art.97 si inciden]a art. 169 din lg.85/14. Rela]ii
0725.093.254.

SOMA}II
Judec`toria Sighetu Marma]iei. Tribunalul Maramure[. Dosar
nr. 80/307/2015 din data de 12 martie 2015. Soma]ie. Emis` \n
temeiul \ncheierii civile din 11 martie 2015. Av~nd \n vedere cer-
erea formulat` de reclamanta Bohotici Maria domiciliat` \n
Mara nr. 64, Jud. Maramure[, CNP 2340310241635 av~nd ca
obiect constatarea dob~ndirii dreptului de proprietate prin uzu-
capiune asupra imobilului reprezent~nd teren \n suprafa]a de
1342 mp, situat \n intravilanul comunei Mara nr. 64, cuprins \n
CF 50415 Dese[ti [i CF vechi 1299 Mara nr. Top 121/1 Mara,
someaz` persoanele interesate care pot dovedi un drept sau
un interes legitim s` formuleze opozi]ie \n termen de sa[e luni
de la publicarea prezentei soma]ii. |n cazul \n care, \n termen de
[ase luni de la emiterea publicita]iei prezentei soma]ii, nu s-a
formulat opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea cererii for-
mulate de reclamn]i. Pre[edinte Stan Cristina, Grefier Vi[ovan
Olga. 

Soma]ie: Emis` în baza art. 1051 alin.1  NCP Civ, prin Încheierea
de [edin]` din data de 17.03.2015. Reclaman]ii –posesori recla-
manta Popescu Bibica, cu domiciliul în municipiul Drobeta
Turnu Severin, str. Laz`r nr.8, jude]ul Mehedin]i, invoc` în
dosarul 15155/225/2014 al Drobeta Turnu Severin, dobândirea
propriet`]ii prin uzucpiune asupra imobilului teren în suprafa]`
de 934 mp pentru care reclamanta solicit` a se constata inter-
venit` uzucapiunea, teren ce se afl` situat în municipiul Dro-
beta Turnu Severin, str. M`r`[e[ti fost` Mic[unelelor nr.2 bis,
jude]ul Mehedin]i, având ca vecini la N –str. M`r`[e[ti, S- pro-
prietatea Ciupil` Florica, E –proprietate Dincea  Ion, V –teren
proprietate de stat (groapa de gunoi). Se someaz` orice per-
soan` interesat` s` fac` opozi]ie, în caz contrar, în termen de 6
luni de la emiterea [i publicarea prezentei soma]ii, se va trece
la judecarea cererii. Pre[edinte, Tatiana To[a; Grefier, Mihaela
Bobîlc`.

ADUNåRI GENERALE
Consiliul de Administra]ie al SC Faberrom SA Bucure[ti \nregis-
trat` la Registrul Comer]ului sub nr. J40/620/1991, convoac`
Adunarea General` a Ac]ionarilor la sediul din Bucure[ti, sector
6, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, la data de 28.04.2015, ora 14:00, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Raportul Consiliului de Administra]ie
pe anul 2014. 2. Prezentarea [i aprobarea situa]iilor financiare
pe anul 2014: Bilan]ul contabil, contul de profit [i pierderi, anex-
ele legale; 3. Raportul auditorului pentru anul 2014; 4.
Desc`rcarea de gestiune a Consiliului de Administra]ie pentru
anul 2014. 5. Prezentarea [i aprobarea bugetului de venituri [i
cheltuieli pentru anul 2015; 6. Prelungirea mandatului Consili-
ului de administra]ie pentru o perioad` de 4 ani; 7. Diverse. |n
caz de ne\ntrunire a cvorumului legal de desf`[urare a AGA- SC
Faberrom SA, aceasta se va \ntruni la data de 29.04.2015 \n
acela[i loc [i la aceea[i or`. 

Convocator. Consiliul de Administra]ie al SC Arta Lemnului SA
cu sediul în Câmpina, calea Doftanei nr. 105, jud. Prahova, în-
registrat` la ORC Parhova sub nr. J 29/2822/1994, C.U.I. 6484309,
în conformitate cu legea nr. 31/1990 modificat` [i republicat`,
convoac` Adunarea General` Ordinar` a ac]ionarilor societ`]ii
la data de 29.04.2015, ora 12:00, la sediul societ`]ii din str. Calea
Doftanei, nr. 105, pentru to]i ac]ionari societ`]ii înregistra]i în
registrul ac]ionarilor la sfâr[itul zilei de 03.04.2015, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Analiza [i aprobarea Raportului de
Gestiune al Consiliului de Administra]ie pentru anul 2014. 2.
Analiza [i aprobarea desc`rc`rii de gestiune a Consiliului de Ad-
ministra]ie pentru anul 2014. 3. Analiza [i [i aprobarea raportu-
lui pentru verificarea [i certificarea situa]iilor financiare la
31.12.2014, întocmit de comisia de cenzori. 4. Analiza [i apro-
barea Bilan]ului [i contului de profit [i pierdere pentru anul
2014. 5. Analiza [i aprobarea notei referitoare la închiderea ex-
erci]iul financiar al anului 2014. 6. Diverse. Documentele înscrise
pe ordinea de zi se pot consulta [i procura, contra sumei de 10
lei, la sediul societ`]ii, în zilele de lucru între orele 10:00 – 14:00,
persoan` de contact fiind Radu Maria, tel. 0244/ 335841.
Ac]ion`rii pot participa la Adunarea General` Ordinar` per-
sonal sau prin reprezentan]i mandatari cu procura, potrivit legii.
Un exemplar al procurii se va depune la sediul societ`]ii pân`
la dat` de 27.04.2015. Dac` nu se întrunesc condi]iile cerute de
lege pentru validarea deliber`rilor, Adunarea General` Ordi-
nar` se va întruni în acela[i loc la aceea[i or`, pe data de
30.04.2015.

Convocare Adunarea General` Extraordinar` Num`r: 1370, data
emiterii: 26.03.2015. 1. Date privind dosarul: Num`r dosar
6445/105/2014, Tribunalul Prahova Sec]ia A II–A Civil`, de Con-
tencios Administrativ [i Fiscal –Faliment; 2. Debitor: Societatea
Agricol` 22 Decembrie, Cod de identificare fiscal` 1306254, Co-
muna Blejoi, Sat Blejoi, Str. Principal`, Nr.415, Jude] Prahova, în-
registrat` conform Registrului Special al Judec`toriei Ploie[ti la
pozi]ia 3 din data de 16.07.1991. 3. Administrator judiciar: Dinu,
Urse [i Asocia]ii SPRL, Cod de identificare fiscal` 20904335,
Sediul social Bucure[ti, Str. Buze[ti nr.71, et.2, cam.203, sector 1,
Num`r de înscriere în tabloul practicienilor în insolven]` RFO II
0092/2006, Tel/Fax 021.318.74.25, E-mail dinu.urse@gmail.com,
Nume [i prenume reprezentant administrator judiciar, Asociat
Coordonator Dan Urse; 4. Subscrisa: Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL,
în calitate de administrator judiciar al debitorului Societatea
Agricol` 22 Decembrie, conform încheierii de [edin]` din data
de 16.02.2015, pronun]at` de Tribunalul Prahova Sectia A II–A
Civil`, de Contencios Administrativ [i Fiscal –Faliment, în dosarul
6445/105/2014, Convoac` Adunarea General` Extraordinar` a
Asocia]ilor Debitorului Societatea Agricol` 22 Decembrie.
Adunarea General` Extraordinar` a Asocia]ilor va avea loc la
sediul ales de administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii
SPRL. Adresa: Com. Blejoi, Sat Blejoi, Nr.510A, Jude] Prahova.
Data: 10.04.2015, Ora: 10:00. Ac]ionarii pot fi reprezenta]i în
cadrul adun`rii prin împuternici]i, cu procur` special` [i legal-
izat` sau, în cazul persoanelor juridice, cu delega]ie semnat` de
conduc`torul unit`]ii. Ac]ionarii pot vota [i prin coresponden]`.
Scrisoarea prin care se exprim` votul, semnat` de ac]ionar,
semn`tura fiind legalizat` de notarul public ori certificat` [i at-
estat` de un avocat, sau înscrisul în format electronic, c`ruia i s-
a raportat, ata[at sau asociat semn`tura electronic` extins`,
bazat` pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat` prin
orice mijloace [i înregistrat` la administratorul judiciar, cu cel
pu]in 5 zile înainte de data fixat` pentru exprimarea votului. Or-
dinea de zi: Desemnarea administratorului special al societa]ii
Agricola 22 Decembrie.

Consiliul de administra]ie al SC Sticloval SA, cu sediul în V`lenii
de Munte, str.N.Iorga nr.41, jud.Prahova, înregistrat` la ORC sub
nr. J29/158/1991, având CUI RO 1336115, convoac` pentru data
de 28.04.2015, la sediul societ`]ii, pentru to]i ac]ion`rii înregis-
tra]i în Registrul ac]ionarilor la data de referin]` 14.04.2015,
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, ora 10.00 având or-
dinea de zi: 1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului
de Administra]ie pentru anul 2014. 2. Prezentarea raportului



auditorului financiar referitor la bilan]ul contabil aferent anu-
lui 2014. 3. Prezentarea [i aprobarea situa]iilor financiare an-
uale la 31.12.2014 [i aprobarea acoperirii pierderii contabile
înregistrat` pentru exerci]iul financiar încheiat la 31.12.2014. 4.
Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a membrilor consiliului de
administra]ie pentru anul 2014. 5. Aprobarea Bugetului de Ven-
ituri [i Cheltuieli pentru anul 2015. 6. Propunerea privind data
de înregistare este 18.05.2015. În situa]ia neîndeplinirii
condi]iilor de validare la prima convocare, adunarea general` a
ac]ionarilor se convoac` pentru data de 29.04.2015 la aceea[i
ora [i în acela[i loc. Doar ac]ion`rii societ`]ii înscri[i în registrul
ac]ionarilor la data de referin]` de 14.04.2015, pot participa [i
vota în cadrul adun`rilor generale cu respectarea urm`toarelor
drepturi [i obliga]ii: - Unul sau mai mul]i ac]ionari, reprezen-
tând, individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social
are/au dreptul de complet` ordinea de zi în termen de 15 zile de
la data public`rii prezentului convocator; - Ac]ion`rii au dreptul
s` adreseze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a
adun`rilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data pub-
lic`rii convocatorului în Monitorul Oficial al României. Dreptul
de a pune întreb`ri [i obliga]ia de a r`spunde pot fi condi]ion-
ate de m`surile pe care societatea comercial` le poate lua pen-
tru a asigura identificarea ac]ionarilor, bun` desf`[urare [i
preg`tire a adun`rilor generale, precum [i protejarea
confiden]ialit`]ii [i a intereselor comerciale ale societ`]ii. Soci-
etatea poate formul` un r`spuns general pentru întreb`rile cu
acela[i con]inut. Se consider` c` un r`spuns este dat dac` in-
forma]ia pertinent` este disponibil` pe pagina de internet a
societ`]ii, în format întrebare-r`spuns; - Unul sau mai mul]i
ac]ionari, reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5%
din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de
hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a Adun`rilor Generale, în termen de cel mult
15 zile de la data public`rii convocatorului în Monitorul Oficial
al României; - votul este deschis sau secret, dup` caz, [i se poate
manifesta numai de ac]ionar fie personal, având asupra sa un
act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu procur` spe-
cial` - pe website-ul societ`]ii: www.sticloval.ro, sec]iunea
„Ac]ionari - Detalii” pot fi consultate documentele: convoca-
torul, not` de [edin]a privind ordinea de zi, num`rul total de
ac]iuni [i drepturi de vot la data convoc`rii, un proiect de
hot`râre, formularul de procur` special`, cu cel pu]in 30 de zile
înaintea întrunirii adun`rii; - textul integral al documentelor ce
urmeaz` a fi prezentate adun`rii generale [i formularele de
procura special` pot fi solicitate [i în scris societ`]ii po[tal, pe
fax 0244/281993 sau pe mail: sticloval@yahoo.com. Procurile
completate se depun la sediul societ`]ii cu cel pu]in dou` zile
lucr`toare înaintea ]inerii primei adun`ri.

Convocare: În temeiul prevederilor articolului 117 din Legea nr.
31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
Pre[edintele Consiliului de Administra]ie al Societ`]ii GDF SUEZ
Energy România S.A., societate comercial` cu sediul social în
Bucure[ti, bd. M`r`[e[ti, nr. 4-6, sector 4, înregistrat` la Oficiul
Registrului Comer]ului cu nr. J40/5447/2000, Cod Unic de În-
registrare 13093222 („Societatea” sau „GSER”), convoac` în data
de 28.04.2015, ora 15.00 la sediul social al Societ`]ii, Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor. Ordinea de zi a Adun`rii Gen-
erale Ordinare este urm`toarea: 1. Aprobarea Situa]iilor finan-
ciare individuale aferente anului 2014, ale GDF SUEZ Energy
România [i desc`rcarea de gestiune a administratorilor pe baza
urm`toarelor documente: -Raportul Administratorilor; -Rapor-
tul Auditorului Financiar extern. 2. Aprobarea modului de repar-
tizare a rezultatului net aferent exerci]ului financiar 2014 al GDF
SUEZ Energy România. 3. Aprobarea Situa]iilor financiare con-
solidate aferente anului 2014, ale GDF SUEZ Energy România
pe baza urm`toarelor documente:  -Raportul Administratorilor;
-Raportul Auditorului Financiar extern. 4. Aprobarea Bugetului
GDF SUEZ Energy România pentru anul 2015. Documentele [i
materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor, pot fi consultate de
ac]ionarii interesa]i, la sediul societatii, începând cu data
06.04.2015, în zilele lucr`toare, între orele 9:00–15:00. Unul
sau mai mul]i ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adun`rilor generale, cu condi]ia ca
fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de

hot`râre propus spre adoptare de adunarea general` [i b) de a
prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau pro-
puse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rilor generale.
Drepturile pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult
15 zile de la data public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial. 

Pot participa la adunare doar Ac]ionarii înscri[i în Registrul
ac]ionarilor al Societ`]ii, conform extrasului din Registrul
ac]ionarilor eliberat de Societate. Dreptul de vot poate fi exerci-
tat direct sau prin reprezentant. Accesul reprezentantilor în-
drept`]i]i s` participe la Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor este permis pentru ac]ionarii reprezenta]i [i per-
soanele juridice, în baza procurii/ mandatului acordat de
ac]ionarul respectiv persoanei împuternicite s` îl reprezinte.
Procura/ mandatul în original, completat [i semnat, va fi trans-
mis la sediul Societ`]ii, în termenul prev`zut de lege [i va fi
p`strat la secretariatul corporate al Societ`]ii.

Convocare: Pre[edintele Consiliului de administra]ie al so-
ciet`]ii ATHENEE PALACE SA, societate pe ac]iuni român` cu
sediul în Bucure[ti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Cl`dire Birouri Ana
Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, num`r de ordine în  Registrul
Comer]ului Bucure[ti J40/612/1991,  C.U.I. RO 1569250, con-
voac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor la data de
27 aprilie 2015, ora 10,00, în Bucure[ti, B-dul Poligrafiei nr.1C,
Cl`dire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în registrul ac]ionarilor, la sfâr[itul zilei de
16 aprilie 2015, cu urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea
situa]iilor financiare anuale ale Athenee Palace S.A., pentru ex-
erci]iul financiar 2014. 2. Aprobarea Raportului administratoru-
lui [i Raportul auditorului financiar asupra situa]iilor financiare
pentru anul 2014. 3. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune pentru
anul 2014 a Consiliului de administra]ie al societ`]ii Athenee
Palace S.A. 4. Aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pen-
tru anul 2015. 5. Aprobarea datei de 14 mai 2015, ca dat` de în-
registrare asupra c`reia se r`sfrâng hot`rârile adun`rii
generale ordinare a ac]ionarilor. În cazul în care nu sunt în-
deplinite condi]iile legale de desf`[urare a adun`rii generale
ordinare a ac]ionarilor, a doua adunare general` ordinar` este
convocat` pentru data de 28 aprilie 2015, în acela[i loc, la ora
10,00, cu aceea[i ordine de zi. Accesul ac]ionarilor îndrept`]i]i
s` participe la adunarea general` ordinar`  este permis prin
simpla prob` a identit`]ii acestora, cu actul de identitate,
facut` în cazul ac]ionarilor persoane fizice, iar în cazul per-
soanelor juridice sau a reprezentan]ilor ac]ionarilor persoane
fizice, cu împuternicire dat` persoanei fizice care le reprezint`,
în limba român`. La adunare au drept s` participe [i s` voteze
to]i ac]ionarii societ`]ii înregistra]i la sfâr[itul zilei de
16.04.2015, în Registrul Ac]ionarilor, gestionat de Depozitarul
Central SA, care este data de referin]` a adun`rii convocate.
Ac]ionarii pot participa la A.G.A. ordinar`, personal sau prin
reprezentan]i, în condi]iile prev`zute de art. 243 alin.3 din
Legea nr. 297/2004 privind pia]a de capital. Reprezentarea
ac]ionarilor se va putea face [i prin alte persoane decât
ac]ionarii, cu excep]ia administratorilor, pe baz` de procur`
special`, conform art.243 alin 3 din legea nr. 297/2004.
Procurile speciale vor fi utilizate în condi]iile stabilite de Reg-
ulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi ob]inut de
la sediul societ`]ii. Procura special` se va întocmi în trei exem-
plare originale (unul pentru ac]ionar, unul pentru reprezen-
tant [i unul pentru emitent). Dup` semnare, exemplarul
pentru emitent, înso]it de copia actului de identitate a celui
reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societ`]ii pân` la data
de 22.04.2015, orele 16,oo, acesta putând fi trimis [i prin fax
(nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa:
athenee.palace@gmail.com, reprezentantul ac]ionarului fiind
obligat ca la data Adun`rii Generale  Ordinare a Ac]ionarilor, s`
aib` asupra sa procura în original. Unul sau mai mul]i ac]ionari
reprezentând individual sau împreun` cel pu]in 5% din capi-
talul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi
a A.G.A. ordinar`,  inclusiv pân` la data de 10.04.2015, cu
condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o justificare sau de un
proiect de hot`râre propus spre adoptare de catre A.G.A. ordi-
nar`. Deasemenea, unul sau mai mul]i ac]ionari reprezentând
individual sau împreun` cel pu]in 5% din capitalul social au
dreptul de a propune proiect de hot`râre pentru punctele in-
cluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv

pân` la data de 10.04.2015. Fiecare ac]ionar are dreptul s`
adreseze consiliului de administra]ie întreb`ri în scris înaintea
datei de desf`[urare a adun`rii generale, privind punctele de
pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.
6/2009. Orice ac]ionar are garantat exerci]iul liber al drep-
turilor sale conform prevederilor legale aplicabile [i ale Statu-
tului societ`]ii. Începând cu data de 27.03.2015, procurile
speciale, documentele [i materialele informative referitoare
la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.A. ordinare,
proiectele de hot`râri precum [i orice alte informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de la sediul  societ`]ii, între orele 9-17,
[i la tel. 0212021199. Athenee Palace S.A., Prin: Copos Alexan-
dra– Pre[edinte al Consiliului de administra]ie.

Convocator: În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 re-
publicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.
297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind
emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobiliare, ale Regulamen-
tului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite
drepturi ale ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale so-
ciet`]ilor, modificat [i completat prin Regulamentul C.N.V.M.
nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 [i ale Actului Constitu-
tiv al S. Romaero S.A., Consiliul de Administra]ie al S. Romaero
S.A. -cod unic de înregistrare RO 1576401, num`r de ordine în
Registrul Comer]ului J40/3940/1991 -convoac`: Adunarea Gen-
eral` Ordinara a Actionarilor la data de 29.04.2015 ora 14, la
sediul societ`]ii din Bucure[ti, Bulevardul Ficusului nr.44, Sec-
tor 1, pentru to]i ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor
la data de referin]` de 16.04.2015 cu urm`toarea ordine de zi:
1. Aprobarea situa]iilor financiare anuale pentru anul 2014, a
contului de profit [i pierdere pentru exerci]iul financiar 2014 [i
a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrat` în
exerci]iul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de
Consiliul de Administra]ie [i de auditorul financiar independ-
ent. 2. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de
administra]ie pentru exerci]iul financiar 2014. 3. Aprobarea ex-
date de 19.05.2015 [i a datei de 20.05.2015 ca data de înregis-
trare, respectiv de identificare a ac]ionarilor asupra c`rora se
r`sfrâng efectele hot`rârilor Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor din data de 29/30.04.2015, în conformitate cu dis-
pozi]iile art.238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
4. Împuternicirea doamnelor Tena Veronica, identificat` cu CI
seria RR nr. 660248 [i Ionescu Alina Claudia identificat` cu CI
seria RR nr. 919564 avand func]iile de consilieri juridici în cadrul

societ`]ii, pentru a îndeplini toate formalit`]ile necesare în
vederea înregistr`rii hot`rârilor Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor la Registrul Comer]ului. Unul sau mai mul]i
ac]ionari reprezentând, individual sau împreun`, cel pu]in 5%
din capitalul social au dreptul: de a introduce pân` la data de
11.04.2015 puncte pe ordinea de zi a adun`rii generale ordinare
a ac]ionarilor, cu condi]ia ca fiecare punct s` fie înso]it de o
justificare sau de un proiect de hot`râre propus spre adoptare
de adunarea general` ordinar` a ac]ionarilor; de a prezenta
pân` la data de 11.04.2015 proiecte de hot`râre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adun`rii generale ordinare. Fiecare ac]ionar are dreptul s`
adreseze întreb`ri privind punctele de pe ordinea de zi a
adun`rii generale. Societatea comercial` are obliga]ia de a
r`spunde la întreb`rile adresate de ac]ionari, sub condi]ia re-
spect`rii art.13 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Drep-
turile prev`zute anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electron-
ice). Documentele [i informa]iile referitoare la problemele in-
cluse pe ordinea de zi precum [i proiectul de hot`râre supus
dezbaterii [i aprob`rii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul S. Ro-
maero S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
27.03.2015, precum [i pe website-ul societ`]ii Romaero S.A.:
www.romaero.com. Participarea la [edin]a adun`rii generale
a ac]ionarilor se face conform legisla]iei specifice în vigoare [i
Actului Constitutiv al S. Romaero S.A., prin reprezentare directa
sau pe baza de procura special`. Formularele de procura spe-
cial` pentru reprezentare în A.G.O.A. [i buletinele de vot prin
coresponden]` se pot ob]ine: la Secretariatul A.G.A. precum
[i pe website-ul societ`]ii Romaero S.A.: www.romaero.com,
sec]iunea Leg`turi– Romaero Info– Informa]ii ac]ionari, în-
cepând cu data de 30.03.2015 [i vor fi depuse pân` la data de
28,04.2015. În situa]ia în care la prima convocare nu se în-
trunesc condi]iile legale de reprezentare, A.G.O.A. se repro-
grameaz` pentru data de 30.04.2015, în acela[i loc,  la aceea[i
or`, cu aceea[i ordine de zi. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la telefon 021/599.41.04;  fax 021/599.41.05. Pre[edinte
C.A., Encutescu Aurel Sorin.

Consiliul de Administra]ie al CELPI S.A., cu sediul în Bucure[ti,
Drumul Bercenarului nr.1, sector 4, num`r de ordine în Registrul
Comer]ului J40/290/1991, C.U.I. 382482 în temeiul art.111, 117, 118
din Legea 31/1990 republicat` [i a prevederilor art.43 din Actul
Constitutiv convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
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ilor în data de 29.04.2015 ora 10,00 la sediul social al societ`]ii,
cu sediul în Bucure[ti, str. Drumul Bercenarului, nr.1, Sector 4, din
Bucure[ti, pentru ac]ionarii înregistra]i la sfâr[itul zilei de
22.04.2015 (data de referin]`) în registrul ac]ionarilor, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Aprobarea bilan]ului contabil, a con-
tului de profit [i pierdere, a execu]iei bugetului de venituri [i
cheltuieli [i repartizarea profitului net pe anul 2014. 2.
Prezentarea [i aprobarea raportului de audit financiar privind
verificarea [i certificarea bilan]ului contabil [i a contului de profit
[i pierderi al CELPI S.A. pentru exerci]iul financiar al anului 2014.
3. Dezbaterea [i aprobarea bugetului de venituri [i cheltuieli pen-
tru anul 2015. 4. Scoaterea din func]iune a unor mijloace fixe pro-
puse la casare în anii 2014- 2015. 5. Aprobarea grilei de salarii [i a
organigramei CELPI S.A. pentru anul 2015. 6. Aprobarea Progra-
mului de Investi]ii pentru anul 2015. 7. Prelungirea mandatului
firmei de audit, societatea de contabilitate, expertiz` [i consul-
tan]` contabil` SOCECC S.R.L., de la data de 10.04.2015 pân` la
data de 30.04.2017. 8. Aprobarea demol`rii construc]iilor exis-
tente pe terenul CELPI S.A. Lotul 1  destinat vânz`rii c`tre Dede-
man SRL. 9. Prelungirea termenului de valabilitate a liniei de
credit deschis` la BRD Groupe Societe Generale. Documentele
aferente Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor. Începând cu
data de 22.04.2015, convocatorul, num`rul total de ac]iuni [i
drepturile de vot la data convoc`rii, textul integral al docu-
mentelor [i materialelor informative referitoare la problemele
de pe ordinea de zi, sunt la dispozi]ia ac]ionarilor [i se pot ob]ine
pe suport de hârtie la cererea ac]ionarilor interesa]i, la sediul so-
cial al Societ`]ii situat în Bucure[ti, Drumul Bercenarului nr.1, sec-
tor 4. La [edin]ele Adun`rilor Generale a Ac]ionarilor vor putea
participa direct ac]ionarii afla]i în proprietatea a cel pu]in 2%
din ac]iuni. Un exemplar original al procurii speciale va trebui
s` parvin` Societ`]ii cu 48 de ore înante de data adun`rii sub
sanc]iunea pierderii exerci]iului dreptului de vot prin reprezen-
tant în Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor, conform
prevederilor legii. Procura va fi transmis` în original, pe suport
de hârtie, la sediul Societ`]ii situat în Bucure[ti, Drumul Berce-
narului nr.1, sector 4. Se propune 14.05.2015 ca dat` de înregis-
trare pentru identificarea ac]ionarilor asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârilor Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor.
În cazul în care pe data de 29.04.2015 nu se întrune[te cvorumul
prev`zut de lege [i actul constitutiv al Societ`]ii, Adunarea Gen-
eral` Ordinar` a Ac]ionarilor este convocat` pentru data de
30.04.2015 ora 10,00 la acela[i sediu [i cu aceea[i ordine de zi.

Convocare: În temeiul prevederilor articolului 117 din Legea so-
ciet`]ilor nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare („Legea 31/1990”), Pre[edintele Consiliului de Admin-
istra]ie al Societ`]ii GDF SUEZ Energy România SA, societate
comercial` cu sediul social în Bucure[ti, bd. M`r`[e[ti, nr. 4-6,
sector 4, înregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului cu nr.
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare 13093222 („Societatea”
sau „GSER”), convoac` în data de 28.04.2015, ora 16.00, la sediul
social al Societ`]ii, Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionar-
ilor („A.G.E.A.”). Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraordinare
a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Aprobarea de principiu a
diviz`rii totale, f`r̀  a intra în lichidare, a societ`]ii Congaz SA, so-
cietate român` pe ac]iuni, cu sediul în Str. Vasile Pârvan nr. 16,
Constan]a, jude]ul Constan]a, înregistrat` în Registrul
Comer]ului Constan]a sub nr. J13/623/1999, Cod Unic de Înreg-
istrare 11396700 („Congaz”) [i a particip`rii GSER la divizarea
acesteia [i transferarea întregului patrimoniu c`tre 2 (dou`) so-
ciet`]i existente, respectiv c`tre: (i) GDF SUEZ Energy România
S.A., [i (ii) Distrigaz Sud Re]ele SRL, societate român` cu r`spun-
dere limitat`, cu sediul în Bulevardul M`r`[e[ti nr. 4-6, Corp B,
040254, sector 4, Bucure[ti, înregistrat` în Registrul Comer]ului
Bucure[ti sub nr. J40/2728/2008, Cod Unic de Înregistrare
23308833 („Distrigaz”, GSER [i Distrigaz fiind împreun` numite
„Societ`]ile Beneficiare”), conform dispozi]iilor art. 238 alin. (2)
lit. a) din Legea 31/1990. Divizarea se va realiza prin transferul
întregului patrimoniu c`tre Societ`]ile Beneficiare, în confor-
mitate cu prevederile proiectului de divizare. 2. Aprobarea îm-
puternicirii membrilor Consiliului de Administra]ie al GSER
pentru a întocmi proiectul de divizare [i mandatarea Pre[edin-
telui Director General al Societ`]ii, domnul Eric Stab, în vederea
semn`rii acestuia. 3. Aprobarea renun]`rii la întocmirea rapor-
tului [i la comunicarea informa]iilor prev`zute de art.243 in-
dice 2 din Legea 31/1990, conform dispozi]iilor art.243 indice 2
alin.(5) din Legea 31/1990. 4. Aprobarea renun]`rii la exam-
inarea proiectului de divizare [i la întocmirea raportului scris

c`tre ac]ionari prev`zute de art. 243 indice 3 din Legea 31/1990,
conform dispozi]iilor art.243 indice 3 alin.(5) din Legea 31/1990.
5. În m`sura în care punctul 4 de mai sus nu va fi aprobat în
conformitate cu prevederile art. 243 indice 3 alin.(5) din Legea
31/1990, aprobarea numirii unui singur expert independent
care s` ac]ioneze pentru toate societ`]ile implicate în divizare,
dar independent de acestea, în conformitate cu 243 indice 3
alin.(3) din Legea 31/1990. Aprobarea mandat`rii Pre[edintelui
Director General al Societ`]ii, domnul Eric Stab, s` desemneze
[i s` numeasc` expertul independent care s` ac]ioneze pentru
toate societ`]ile implicate în divizare. 6. Aprobarea public`rii
proiectului de divizare al Congaz SA în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a [i împuternicirea Pre[edintelui Director
General al Societ`]ii, domnul Eric Stab, pentru semnarea de-
clara]iei privind modalitatea de publicare a proiectului de di-
vizare. 7. Aprobarea mandat`rii urm`toarelor persoane: -dl.
Traian Capota, domiciliat în Bucure[ti, str. Munteniei nr. 24, sect
1, identificat cu CI seria RR nr. 356103, emis` de SPCLEP S1 la data
de 07.10.2005, CNP 1610821400050; [i -dna. Ana-Maria Catargiu,
domiciliata în Constan]a, str. Ardealului nr.8, bl.31, ap.36, iden-
tificat` cu CI seria KZ nr. 198492, emis` de SPCLEP Constan]a la
data de 02.06.2014, CNP 2760605212961; pentru a îndeplini
toate formalit`]ile necesare pentru înregistrarea la Registrul
Comer]ului competent a hot`rârilor/ deciziilor Societ`]ii, a
proiectului de divizare [i a oric`ror alte documente solicitate în
leg`tur` cu divizarea, pentru realizarea oric`ror formalit`]i
legate de publicarea documentelor legate de divizare, inclusiv
dar f`r` a se limita la semnarea oric`ror documente care s-ar
dovedi necesare în acest sens [i plata oric`ror taxe aferente,
fiecare din ace[ti mandatari putând ac]iona împreun` sau sep-
arat. În îndeplinirea mandatului lor, mandatarii au de aseme-
nea dreptul de a reprezenta Societatea [i pe ac]ionarii s`i,
inclusiv dar f`r` a se limita la, opera]iunile de (i) depunere a
documentelor necesare la Registrul Comer]ului competent, (ii)
reprezentare în fa]a oric`ror autorit`]i competente, în orice sta-
diu procedural, (iii) ridicare a oric`ror documente originale în
leg`tur` cu divizarea, precum [i (iv) plata oric`ror taxe în
leg`tur` cu aceste opera]iuni. Mandatarii vor avea de aseme-
nea autoritatea sa sub-delege oricare dintre puterile men]ion-
ate mai sus oric`rei alte persoane. 8. Aprobarea mandat`rii dlui
Traian Capota în calitate de reprezentant al GDF SUEZ Energy
România SA, în calitatea sa de Asociat Unic al Distrigaz Sud
Retele SRL, pentru a semna [i a dispune prin Hot`râre a Aso-
ciatului Unic al Distrigaz urm`toarele: 8.1 Aprobarea de prin-
cipiu a diviz`rii totale, f`r̀  a intra în lichidare, a societ`]ii Congaz
SA, societate român` pe ac]iuni, cu sediul în Str. Vasile Pârvan
nr. 16, Constan]a, jude]ul Constan]a, înregistrat` în Registrul
Comer]ului Constan]a sub nr. J13/623/1999, Cod Unic de Înreg-
istrare 11396700 („Congaz”) [i a particip`rii Distrigaz Sud Retele
la divizarea acesteia [i transferarea întregului patrimoniu c`tre
2 (dou`) societ`]i existente, respectiv c`tre: (i) GDF SUEZ En-
ergy România SA, [i (ii) Distrigaz Sud Re]ele SRL (GDF SUEZ En-
ergy România SA [i Distrigaz Sud Re]ele SRL fiind împreun`
numite „Societ`]ile Beneficiare”), conform dispozi]iilor art.238
alin. (2) lit.a) din Legea 31/1990. Divizarea se va realiza prin trans-
ferul întregului patrimoniu c`tre Societ`]ile Beneficiare, în con-
formitate cu prevederile proiectului de divizare. 8.2 Aprobarea
împuternicirii Consiliului de Administra]ie al Distrigaz pentru
a întocmi proiectul de divizare si mandatarea Pre[edintelui Con-
siliului de Administra]ie al Distrigaz sau a altui administrator
în vederea semn`rii acestuia. 8.3 Aprobarea renun]`rii la în-
tocmirea raportului [i la comunicarea informa]iilor prev`zute
de art.243 indice 2 din Legea 31/1990, conform dispozi]iilor
art.243 indice 2  alin.(5) din Legea 31/1990. 8.4  Aprobarea
renun]`rii la examinarea proiectului de divizare si la întocmirea
raportului scris c`tre ac]ionari prev`zute de art.243 indice 3 din
Legea 31/1990, conform dispozi]iilor art.243 indice 3 alin.(5) din
Legea 31/1990. 8.5 În m`sura în care punctul 4 de mai sus nu va
fi aprobat în conformitate cu prevederile art.243 indice 3 alin.(5)
din Legea 31/1990, aprobarea numirii unui singur expert inde-
pendent care s` ac]ioneze pentru toate societ`]ile implicate în
divizare, dar independent de acestea, în conformitate cu art.243
indice 3 alin.(3) din Legea 31/1990. Aprobarea mandat`rii Direc-
torului General al Distrigaz, domnul Dan Pantilie, s` desemneze
[i s` numeasc` expertul independent care s` ac]ioneze pentru
toate societ`]ile implicate în divizare. 8.6 Aprobarea public`rii
proiectului de divizare al Congaz SA în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a [i împuternicirea Directorului General al
Distrigaz, domnul Dan Pantilie, pentru semnarea declara]iei

privind modalitatea de publicare a proiectului de divizare; 8.7
Aprobarea mandat`rii urm`toarelor persoane: dl. Traian
Capota, domiciliat în Bucure[ti, str. Munteniei nr. 24, sect. 1, iden-
tificat cu CI seria RR nr. 356103, emis la data de 07.10.2005, CNP
1610821400050; [i dna. Ana-Maria Catargiu, domiciliat` în Con-
stanta, str. Ardealului nr.8, bl. 31, ap.36, identificat` cu CI seria KZ
nr. 198492, emisa de SPCLEP Constan]a la data de 02.06.2014,
CNP 2760605212961; pentru a îndeplini toate formalit`]ile nece-
sare pentru înregistrarea la Registrul Comer]ului competent a
hot`rârilor/ deciziilor Distrigaz, a proiectului de divizare [i a
oric`ror alte documente solicitate în leg`tur` cu divizarea, pen-
tru realizarea oric`ror formalit`]i legate de publicarea docu-
mentelor legate de divizare, inclusiv dar f`r` a se limita la
semnarea oric`ror documente care s-ar dovedi necesare în
acest sens [i plata oric`ror taxe aferente, fiecare din ace[ti man-
datari putând ac]iona împreun` sau separat. În îndeplinirea
mandatului lor, mandatarii au de asemenea dreptul de a
reprezenta Distrigaz si pe asociatul s`u unic, inclusiv dar f`r` a
se limita la, opera]iunile de (i) depunere a documentelor nece-
sare la Registrul Comer]ului competent, (ii) reprezentare în fa]a
oric`ror autorit`]i competente, în orice stadiu procedural, (iii)
ridicare a oric`ror documente originale în leg`tur` cu divizarea,
precum [i (iv) plata oric`ror taxe în leg`tur` cu aceste
opera]iuni. Mandatarii vor avea de asemenea autoritatea sa
sub-delege oricare dintre puterile men]ionate mai sus oric`rei
alte persoane. Documentele [i materialele aferente prob-
lemelor incluse pe ordinea de zi a Adun`rii Generale Extraor-
dinare a Ac]ionarilor, pot fi consultate de ac]ionarii interesa]i,
la sediul Societ`]ii, începând cu data 06.04.2015, în zilele
lucr̀ toare, între orele 9:00–15:00. Pot participa la adunare doar
Ac]ionarii înscri[i în Registrul ac]ionarilor al Societ`]ii la data
de 22.04.2015, conform extrasului din Registrul ac]ionarilor elib-
erat de Societate. Dreptul de vot poate fi exercitat direct sau
prin reprezentant. Accesul reprezentantilor îndrept`]i]i s` par-
ticipe la Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor este per-
mis pentru ac]ionarii reprezenta]i [i persoanele juridice, în baza
procurii/ mandatului acordat de ac]ionarul respectiv persoanei
împuternicite s` îl reprezinte. Procura/ mandatul în original,
completat [i semnat, va fi transmis la sediul Societ`]ii, în ter-
menul prev`zut de lege [i va fi p`strat la secretariatul corpo-
rate al Societ`]ii.

Convocator Consiliul de Administra]ie al “CONPET” SA cu sediul
social în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrat` la Registrul
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991,
C.U.I. 1350020, având un capital subscris [i v`rsat în sum` de
28.569.842,40 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 privind societ`]ile, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, ale Legii nr. 297/ 2004 privind pia]a de cap-
ital, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de C.N.V.M [i ale
Actului Constitutiv al societ`]ii, prin Decizia C.A. nr. 4 /
25.03.2015. Convoac` Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionar-
ilor (A.G.O.A.) pentru data de 28.04.2015, ora 10:00, care va avea
loc la sediul social al societ`]ii, situat în Ploie[ti, str. Anul 1848,
nr. 1 - 3 [i la care au dreptul s` participe [i s` voteze doar per-
soanele care au calitatea de ac]ionari, respectiv sunt înregis-
trate în Registrul Ac]ionarilor ]inut de c`tre Depozitarul Central
S.A. la sfâr[itul datei de referin]` 17.04.2015, cu urm`toarea OR-
DINE DE ZI: 1. Aprobarea situa]iilor financiare anuale pentru ex-
erci]iul financiar încheiat la data de 31.12.2014, întocmite în
conformitate cu reglement`rile contabile aplicabile, pe baza
Raportului anual al administratorilor pentru exerci]iul financiar
2014 [i a Raportului auditorului financiar KPMG Audit SRL
asupra situa]iilor financiare anuale ale societ`]ii “CONPET” S.A.
2. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net aferent
exerci]iului financiar 2014 realizat de societatea “CONPET” S.A.
[i aprobarea dividendului brut pe ac]iune, a termenului [i
modalit`]ii de plata a dividendelor aferente exerci]iului finan-
ciar 2014. Valoarea dividendului brut pe ac]iune este de
5,9409792 lei/ ac]iune. 3. Aprobarea desc`rc`rii de gestiune a
administratorilor afla]i în func]ie pe parcursul exerci]iului fi-
nanciar 2014. 4. Raportul anual al comitetului de nominalizare
[i remunerare cu privire la remunera]iile [i alte avantaje acor-
date administratorilor [i directorului general, în cursul
exerci]iului financiar 2014, modul de îndeplinire la data de

31.12.2014 a criteriilor [i obiectivelor de performan]` stabilite în
Contractele de administrare/ Contractul de mandat. 5. Apro-
barea men]inerii limitei maxime a primei de asigurare aferent`
asigur`rii de r`spundere profesional` pentru administratorii
neexecutivi ai societ`]ii [i pentru directorul general – adminis-
trator executiv, în cuantum de 18.000 euro/ an de asigurare,
cu limita de r`spundere/ asigurare 12.000.000 euro în agregat,
poli]a urmând s` se încheie anual, pentru fiecare an din pe-
rioada r`mas` de executat din contractele de administrare, în-
cepând cu data expir`rii actualei poli]e de asigurare. 6.
Mandatarea conducerii administrative [i executive pentru deru-
larea procedurii de achizi]ie a poli]ei de asigurare a administra-
torilor neexecutivi [i directorului general – administrator
executiv, în fiecare an, pe toat` durata r`mas` de executat din
mandatul administratorilor neexecutivi [i al directorului gen-
eral – administrator executiv. 7. Aprobarea încheierii Actului
Adi]ional nr. 3 la contractele de administrare încheiate de c`tre
administratori cu societatea, având ca obiect modificarea Art.
20 din aceste contracte, privind asigurarea de r`spundere pro-
fesional` a administratorilor. 8. Mandatarea unui reprezentant
al ac]ionarilor pentru semnarea Actului Adi]ional nr. 3 la con-
tractele de administrare încheiate de c`tre administratorii so-
ciet`]ii. 9. Împuternicirea: a) Pre[edintelui adun`rii pentru
semnarea hot`rârii A.G.O.A. b) Pre[edintelui Consiliului de Ad-
ministra]ie pentru punerea în aplicare a hot`rârii A.G.O.A., con-
form prevederilor legale. c) Directorului General pentru
efectuarea formalit`]ilor necesare înregistr̀ rii hot`rârii A.G.O.A.
la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Prahova,
public`rii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum
[i pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane
mandatul pentru efectuarea formalit`]ilor mai sus men]ion-
ate. 10. Stabilirea: a) datei de 21.07.2015, ca dat` de înregistrare,
care serve[te la identificarea ac]ionarilor care urmeaz` a ben-
eficia de dividende sau alte drepturi [i asupra c`rora se r`sfrâng
efectele hot`rârii A.G.O.A. b) datei de 20.07.2015, ca ex-date, care
reprezint` data anterioar` datei de înregistrare cu un ciclu de
decontare minus o zi lucr`toare, de la care instrumentele finan-
ciare obiect al hot`rârilor organelor societare se
tranzac]ioneaz` f`r` drepturile care deriv` din respectiva
hot`râre. c) datei de 23.07.2015 ca data pl`]ii, respectiv data cal-
endaristic` la care distribuirea veniturilor aferente de]inerii de
valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare,
devine cert`. În cazul în care la prima convocare nu sunt îndepli-
nite condi]iile de cvorum prev`zute de lege [i de Actul Consti-
tutiv, A.G.O.A. este convocat` pentru data de 29.04.2015, cu
men]inerea ordinii de zi, a orei [i a locului de desf`[urare. Unul
sau mai mul]i ac]ionari, reprezentând, individual sau împreun`,
cel pu]in 5% din capitalul social au dreptul: 1) de a introduce
noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu condi]ia ca fiecare
punct s` fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre
propus spre adoptare de A.G.O.A., solicit`rile urmând a fi prim-
ite de c`tre societatea “CONPET” S.A. în termen de cel mult 15
zile de la data public`rii convoc`rii, respectiv 14.04.2015, ora
10:00. 2) de a prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA,
solicit`rile urmând a fi primite de c`tre “CONPET” S.A. în ter-
men de cel mult 15 zile de la data public`rii convoc`rii, respec-
tiv 14.04.2015, ora 10:00. Solicit`rile privind atât introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cât [i cele privind
propuneri de proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii trebuie for-
mulate în scris, cu respectarea termenelor sus-men]ionate [i
vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de prim-
ire, direct la registratur̀  “CONPET” S.A., în Ploie[ti, str. Anul 1848,
nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu men]iunea “Biroul Secre-
tariat C.A. [i A.G.A. – Pentru Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor din data de 28.04.2015”, fiind înso]ite de copia ac-
tului de identitate valabil, semnat conform cu originalul de
c`tre titularul acestuia, respectiv de documentele care atest`
calitatea de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice,
specificate în Dispunerea de m`suri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012.
În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce pe ordinea
de zi a adun`rii generale determin` modificarea ordinii de zi
din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile
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necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de
zi revizuit` (completat`), înainte de dat` de referin]` 17.04.2015.
Ac]ion`rii societ`]ii, indiferent de cota de participare la capi-
talul social, au dreptul s` adreseze întreb`ri în scris privind
punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale, acestea ur-
mând a fi depuse la registratur` sediului societ`]ii din Ploie[ti,
str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova pân` la dat` de 20.04.2015,
ora 10:00, cu men]iunea “Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A. – Pen-
tru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din data de
28.04.2015”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaz`
întreb`ri, acestea vor anex` solicit`rii respective [i copii ale doc-
umentelor care s` le ateste identitatea. R`spunsurile la
întreb`rile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a so-
ciet`]ii www.conpet.ro, sec]iunea Info Ac]ionari/ Documente
AGA. La adunare pot participa [i vota numai ac]ion`rii înscri[i
la data de referin]` 17.04.2015, personal sau prin reprezentan]i,
în baza unei procuri speciale sau generale, conform dispozi]iilor
legale. Procura general` va putea fi acordat` de ac]ionar, în cal-
itate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2
alin.1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind pia]a de capital, sau
unui avocat. Calitatea de reprezentant legal se dovede[te cu
documentele prev`zute în Dispunerea de m`suri C.N.V.M nr. 26
/ 20.12.2012, respectiv certificatul constatator eliberat de Reg-
istrul Comer]ului, prezentat în original sau copie conform` cu
originalul, sau orice alt document în original sau copie con-
form` cu originalul emis de c`tre o autoritate competen]` din
statul în care ac]ionarul este înmatriculat legal, care atest` cal-
itatea de reprezentant legal; documentele care atest` calitatea
de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de
data public`rii convocatorului A.G.O.A. Institu]iile de credit care
presteaz` servicii de custodie mandatate de ac]ionar s` par-
ticipe [i s` voteze în cadrul A.G.O.A. [i prezint` o procura spe-
cial` întocmit` conform Regulamentului C.N.V.M nr.6 / 2009 [i
Dispunerii de m`suri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, semnat` de re-
spectivul ac]ionar, aceast` trebuie înso]it` de o declara]ie pe
proprie r`spundere dat` de institu]ia de credit care a primit îm-
puternicirea de reprezentare prin procur` special`, din care s`
reias` c` presteaz` servicii de custodie pentru respectivul
ac]ionar, precum [i faptul c` instruc]iunile din procur` special`
sunt identice cu instruc]iunile din cadrul mesajului SWIFT
primit de institu]ia de credit pentru a vota în numele respec-
tivului ac]ionar. Formularul de procur` special`, disponibil atât
în limba român`, cât [i în limba englez`, poate fi ob]inut de la
sediul societ`]ii [i de pe website-ul societ`]ii www.conpet.ro
sec]iunea “Info Ac]ionari/ Documente AGA”, începând cu dat`
de 27.03.2015. Procura special` sau general` împreun` cu de-
clara]ia, ambele în original, semnate [i, dup` caz, [tampilate,
înso]ite de documentele doveditoare (copie a actului de iden-
titate valabil al ac]ionarului în cazul persoanelor fizice, respec-
tiv documentele care atest` calitatea de reprezentant legal în
cazul persoanelor juridice), sub sanc]iunea pierderii exerci]iului
de vot în adunare, trebuie depuse la registratura CONPET S.A.,
în Ploie[ti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în limba român`
sau englez`, cu cel mult 24 ore înainte de adunare, în plic în-
chis cu men]iunea: “Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A. – Pentru
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din dat` de
28.04.2015”, respectiv pân` în dat` de 27.04.2015, ora 10:00.
Procura special` sau general` [i actele solicitate se pot trans-
mite [i cu semn`tur` electronic` extins`, conform prevederilor
Legii nr. 455/2001 privind semn`tura electronic`, pân` la
aceea[i dat` [i or` antemen]ionate, pe adresa de e-mail: ac-
tionariat@conpet.ro, sub sanc]iunea prev`zut` de art. 125 alin.
3 din Legea nr. 31/ 1990 privind societ`]ile, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Ac]ion`rii înregistra]i la data de
referin]` au posibilitatea de a vota prin coresponden]`, înainte
de adunarea general`, prin utilizarea Formularului de vot prin
coresponden]`, disponibil, începând cu data de 27.03.2015, la
sediul societ`]ii sau pe website-ul www.conpet.ro, sec]iunea
“Info Ac]ionari/Documente AGA”, atât în limba român`, cât [i
în limba englez`.  Formularele de vot prin coresponden]` tre-
buie completate [i semnate de c`tre ac]ionari persoane fizice
[i înso]ite de copia actului de identitate valabil, semnat con-
form cu originalul de c`tre titularul acestuia, respectiv trebuie
completate [i semnate de reprezentantul legal al ac]ionarului
persoan` juridic`, înso]ite de documentele oficiale care îi atest`
calitatea de reprezentant legal. Calitatea de reprezentant legal
se dovede[te cu documentele prev`zute în Dispunerea de
m`suri C.N.V.M nr. 26 / 20.12.2012, respectiv certificatul constata-
tor eliberat de Registrul Comer]ului, prezentat în original sau
copie conform` cu originalul, sau orice alt document în original
sau copie conform` cu originalul emis de c`tre o autoritate
competen]` din statul în care ac]ionarul este înmatriculat legal,
care atest` calitatea de reprezentant legal; documentele care
atest` calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3
luni înainte de data public`rii convocatorului A.G.O.A. Soci-
etatea va accepta un formular de vot prin coresponden]` în for-
mat scris transmis de un ac]ionar pentru care o institu]ie de
credit presteaz` servicii de custodie, f`r` a solicita alte docu-
mente suplimentare referitoare la respectivul ac]ionar, dac`
formularul de vot prin coresponden]` este semnat de respec-
tivul ac]ionar [i este înso]it de o declara]ie pe proprie r`spun-
dere dat` de reprezentantul legal al institu]iei de credit, din
care s` reias` c` institu]ia de credit presteaz` servicii de cus-
todie pentru respectivul ac]ionar [i c` formularul de vot prin
coresponden]` este semnat de ac]ionar [i con]ine op]iuni de
vot identice cu cele men]ionate de ac]ionar printr-un mesaj
SWIFT primit de institu]ia de credit de la respectivul ac]ionar.
Formularele de vot prin coresponden]`, înso]ite de docu-
mentele legale sus-men]ionate, semnate [i, dup` caz, [tampi-
late, vor trebui transmise în original, în limba român` sau în
limba englez`, prin orice form` de curierat cu confirmare de
primire, în plic închis cu men]iunea: “Biroul Secretariat C.A. [i
A.G.A. – Pentru Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor din
data de 28.04.2015”, la sediul “CONPET” S.A. situat în str. Anul
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, astfel încât s` fie înregistrate c` prim-

ite la registratur` societ`]ii cel mai târziu la data de 27.04.2015,
ora 10:00. Formularele de vot care nu sunt primite la regis-
tratur` societ`]ii în termenele indicate nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului [i majorit`]ii în A.G.O.A. În
cazul în care ordinea de zi a adun`rii generale va fi completat`
/ revizuit` iar ac]ion`rii nu trimit procurile speciale [i/ sau
buletinele de vot prin coresponden]` completate/ revizuite,
procurile speciale [i buletinele de vot prin coresponden]` trim-
ise anterior complet`rii/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în
considerare doar pentru punctele din acestea care se reg`sesc
pe ordinea de zi completat`/ revizuit`. Situa]iile financiare an-
uale, raportul anual al administratorilor [i propunerea cu privire
la repartizarea profitului se pun la dispozi]ia ac]ionarilor de la
data convoc`rii Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor.
Restul materialelor informative aferente problemelor incluse
pe ordinea de zi [i proiectul de hot`râre (disponibil în limba
român` [i în limba englez`), se vor afl` la dispozi]ia ac]ionarilor
începând cu data de 27.03.2015, în zilele lucr`toare. Toate mate-
rialele pentru adunarea general` vor fi disponibile pe internet,
la adresa www.conpet.ro, sec]iunea “Info Ac]ionari/ Docu-
mente A.G.A.”- A.G.O.A. din 28.04.2015, cât [i la sediul societ`]ii,
în vederea consult`rii acestora. Ac]ion`rii pot primi, la cerere [i
contra cost, copii ale documentelor. Informa]ii suplimentare se
pot ob]ine la sediul “CONPET” S.A. din Ploie[ti, str. Anul 1848, nr.
1 - 3, Biroul Secretariat C.A. [i A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655,
2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 16:30, pe e-mail: ac-
tionariat@conpet.ro. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie
Dan WEILER.

LICITA}II
Prim`ria ora[ului M`r`[e[ti, str. Siret nr.1, jud. Vrancea, telefon
0237260150, fax 0237260550, organizeaz` licita]ie public` pen-
tru concesionarea unui teren în suprafa]` de 4,58 ha, aflat în
domeniul privat al localit`]ii. Costul documenta]iei de
atribuire:100 lei achita]i numerar la casieria autorit`]ii contrac-
tante. Pretul de pornire al licita]iei va fi de 4 500,00 lei/ha. Data
[i locul licita]iei: 23.04.2015,ora 10:00 la sediul prim`riei ora[ului
M`r̀ [e[ti, str. Siret nr.1, jud. Vrancea. Rela]ii suplimentare la tele-
fon 0237/260550, birou UATFLI.

BEJ Bogdan Alin Alexandru, cu sediul \n Deta, Str. Victoriei nr.
33, jud. Timi[, anun]` licita]ie public` \n dosar nr. 124/ex/2012,
la data de 09.04.2015, ora 11:00 ce va avea loc la sediul biroului
nostru \n vederea v~nz`rii imobilului situat administrativ \n lo-
calitatea Timi[oara, str. Demetriade nr. 1, etaj mansard`, nr. Ap.
SAD 3, jud. Timi[, \nscris \n CF nr. 422054-C1-U3 Timi[oara, nr top
1723/2/1/1/1/1/c/2/III, compus din: Spa]iu de birouri situat \n
Timi[oara, Str. Demetriade nr. 1, etaj mansard` nr. Ap. SAD 3,
jud. Timi[, unitate individual` SAD compus` din 12 \nc`peri sit-
uate la mandard`, av~nd ca p`r]i comune: terenul construit [i
neconstruit, fa]adele, funda]iile, pere]ii desp`r]itori, casa sc`rii
nr. 2, podul, sarpanta, \nvelitoarea, bran[amentul electric [i de
ap`, racordul canal [i termic, cote 205/853 mp teren, potrivit
C`r]ii funciare [i raportului de evaluare. Pre]ul a fost stabilit
conform raportului de eevaluare, la suma de 429.225 lei. Pre]ul
de pornire al licita]iei este de 321.918,75 lei, redus cu 25%, fiind
al II-lea termen de licita]ie. Pot participa la licita]ie numai per-
soanele care vor \nregistra la CEC sau la orice alt` institu]ie ban-
car`, pe seama [i la dispozi]ia executorului judec`toresc, cel
t~rziu p~n` la data [i ora licita]iei, o cau]iune reprezent~nd 10%
din pre]ul de \ncepere a licita]iei, iar dovada consemn`rii, \n
original, \mpreun` cu oferta de cump`rare-scris` va fi depus`
la executorul judec`toresc. |n cazul \n care pretind a avea vreun
drept asupra imobilului, trebuie s`-l anun]e executorului
judec`toresc, \nainte de data fixat` pentru v~nzarea imobilului,
sub sanc]iunea de a nu li se mai lua \n considerare. Informa]ii
la telefon 0256-390.223. Executor judec`toresc Bogdan Alin
Alexandru. 

SC Calorex Termo Impex SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie public`
bunuri imobile reprezentate de Teren 1.006,48 mp, Cl`dire Hal`
produc]ie [i Cl`dire Administrativ`, situate în Bu[teni, Str.
Pesc`riei, nr. 2A, la pre]ul total de 250.553,38 lei [i bunuri mobile
reprezentate de diverse utilaje (aparat debitat, aparat sudur`,
central` termic`, linie uscare)+ sistem computer, la pre]ul total
de 11.263,20 lei. Pre]urile nu con]in TVA. Licita]ia se va ]ine la
sediul lichidatorului în dat` de 02.04.2015, ora 13.00. la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care bunurile nu vor fi
adjudicate, licita]ia se va ]ine în data de 20.04.2015, 11.05.2015,
01.06.2015, 22.06.2015, 06.07.2015, 27.07.2015, 18.08.2015,
01.09.2015, 22.09.2015, la aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul
de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de
la sediul lichidatorului, termenul limita pentru înscrierea la
licita]ie fiind 48 ore înainte de dat` începerii licita]iei. Rela]ii la
telefon: 0723357858; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Catdan Auto SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu
sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vân-
zare prin licita]ie, teren în suprafa]` de 1.350 mp, situat în in-
travilanul ora[ului Urla]i, str. Viorelelor, nr. F.N., tarlaua 64t
parcela Cc-,2351, Jude]ul Prahova la pre]ul de 61.200 lei (pre] f`r`
TVA). Licita]ia se va ]ine în data de 02.04.2015 ora 14:00, la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care bunul nu va fi ad-
judecat, licita]ia se va ]ine în data de 20.04.2015, 11.05.2015,
01.06.2015, 22.06.2015, 06.07.2015, 27.07.2015, 18.08.2015,
01.09.2015, 22.09.2015, la aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul
de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de
la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro. 

SC Livius SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin
licita]ie, în bloc, stoc piese auto la pre]ul de 10.712,05 lei (pre]
f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine în data de 31.03.2015 ora 13:00, la
sediul lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care bunurile nu

vor fi adjudicate, licita]ia se va ]ine în data de 01.04.2015,
03.04.2015, 06.04.2015, 08.04.2015, 10.04.2015, 13.04.2015,
15.04.2015, 17.04.2015, 20.04.2015, la aceea[i or` [i aceea[i
adres`. Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0761132931/0723357858;
www.andreiioan.ro. 

SC Ecologic Prest SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu
sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vân-
zare prin licita]ie, teren în suprafa]` de 1.532 mp situat în intrav-
ilanul Comunei Corne[ti, Sat Postarnacu, tarlaua 4, parcela
Cc-34, Jude]ul Dâmbovi]a la pre]ul de 22.950 lei (pre] f`r` TVA).
Licita]ia se va ]ine în data de 31.03.2015 ora 14:00, la sediul
lichidatorului din Ploie[ti, iar în cazul în care bunurile nu vor fi
adjudicate, licita]ia se va ]ine în data de 01.04.2015, 03.04.2015,
06.04.2015, 08.04.2015, 10.04.2015, 13.04.2015, 15.04.2015,
17.04.2015, 20.04.2015, la aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul
de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de
la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro. 

SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Ghe-
orghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie public` cu
strigare, imobil compus din teren intravilan în suprafa]` de 70
mp [i construc]ia C1 (parter [i etaj), în suprafa]` construit` de
111,80 mp, situat` în Ploie[ti, Str. Ghilco[, nr. 4, Jude]ul Prahova
la pre]ul total de 31.830 lei (pre] f`r` TVA). Licita]ia se va ]ine la
sediul lichidatorului în data de 31.03.2015, ora 12:00; regulamen-
tul de vânzare se poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care
nu se va vinde, licita]ia se va ]ine în data de 01.04.2015,
03.04.2015, 06.04.2015, 08.04.2015, 10.04.2015, 13.04.2015,
15.04.2015, 17.04.2015, 20.04.2015, la aceea[i or`, aceea[i adres`.
Termenul limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte
de data începerii licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro. 

SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Ghe-
orghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licita]ie public` cu
strigare, autoturism M1 Hyundai Accent, nr. înmatriculare B-
100396-1002, an fabrica]ie 2005, la pre]ul de 1.500 lei, autotur-
ism M1 Hyundai Accent, nr. înmatriculare PH-11-FBB, an
fabrica]ie 2005, la pre]ul de 1.080 lei; autoturism M1 Hyundai
Accent, nr. înmatriculare PH-11-FAZ, an fabrica]ie 2005, la pre]ul
de 1.470 lei. Valorile nu con]in TVA. Licita]ia se va ]ine la sediul
lichidatorului în dat` de 31.03.2015, ora 12.30; regulamentul de
vânzare se poate ob]ine de la lichidator. În cazul în care nu se va
vinde, licita]ia se va ]ine în data de 01.04.2015, 03.04.2015,
06.04.2015, 08.04.2015, 10.04.2015, 13.04.2015, 15.04.2015,
17.04.2015, 20.04.2015, la aceea[i ora, aceea[i adresa. Termenul
limit` pentru înscrierea la licita]ie fiind 48 ore înainte de data
începerii licita]iei. Rela]ii la telefon: 0723357858; fax:
0244/597808; www.andreiioan.ro. 

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploie[ti, Str.
Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, scoate la vânzare prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri ce apar]in debitoarei SC
Universalmontaj Darzeu SRL, dup` cum urmeaz`: Sediu Ad-
ministrativ N`vodari Corp A 2010 - 31.500 lei; Sediu Administra-
tiv N`vodari Corp B 2010 - 77.000 lei; Gard împrejmuire sediu
N`vodari G 02 - 2010 - 7.175 lei; Bunuri mobile aflate în incinta
celor dou` construc]ii (Corp A [i Corp B) (Combin` frigorific`
Whirpool; Combin` frigorific` Arctic; Combin` frigorific`
Zanussi; L`zi frigorifice; Aer condi]ionat Nordstar; Mas`; Raf-
turi; Sp`l`tor cu dou` cuve; Mas` inox; Scaune cu sp`tar;
Ansamblu cuptor+ hot`; Chiuvet` inox; Taburete ; Aragaz
Zanussi; Central` termic` Wiessman + Cazan Vitocell 100 L; Can-
istr` 20 L; Dulap metalic; Ma[in` de sp`lat Bosch
(nefunc]ional`, dezmembrat`); Copiator xerox C128; Receiver
cablu; Dvd (nefuctional); Adaptor WIFI vodafone; Copiator
Canon K860; Scaune birou; Etajer` documente (3 corpuri);
Birouri; Extensie birou; Interfon; Paturi; Saltele; Noptiere; Mas`
TV; Tv Hyundai; Tv Kenstar; Tv Samsung; Central` termic` Wiess-
man+ cazan Vitocell 100 L; Combin` frigorific` Arctic; Mobilier
buc`t`rie; Chiuvet`; Aragaz; Hot`; Mas` buc`t`rie; Scaune
tapi]ate; Paturi; Dulap dou` u[i; Noptier`; Mas` Tv; TV Kenstar;
TV Sharp; TV Philips; TV Panasonic; TV Panasonic plasm`; Re-
ceiver cablu; DVD; Video; Taburete; Birou directorial ; Extensie
birou; Fotoliu; Scaune birou; Scaune tapi]ate; Mas`; Bibliotec`
(3 corpuri); Telefon fix Panasonic; Telefon fix Philips; Interfon;
Sta]ie Motorola; Aer condi]ionat; Set canapele Royal 3-1-1; Set
canapele Royal 3-1-1; Set canapele Royal 3-2-1; Mas` sticl`;
Covoare persane ; Covoare persane ovale ; Pat dublu; Saltea Cal-
ifornia; Dulap 3 u[i la pre]ul total de 18.285,05 lei; Renault Mas-
ter DCI 90 2.5 PH-41-UMD 2003 - 10.376,80 lei; Renault Master
DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-53-UMD 2003 - 8.828,05 lei; Re-
nault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD 2003 -
8.828,05 lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-
51-UMD 2003 - 8.828,05 lei; Vola Kaelble - 18.120,55 lei; Telemac
12,5 to - 11.151 lei; Grup sudur` Lincoln SAE 400 diesel, serie
U1950406244 1997 - 2.182,25 lei; Grup sudur` Lincoln SAE 400
diesel, serie U1950406267 1997 - 2.182,25 lei; Container metalic
6x2, placat` la interior cu osb - 1.275,75 lei; Barac` metalic` 6x3,
placat` la interior cu osb - 1.417,50 lei; Container metalic 4x2 -
1.102,50 lei; Rezervor multitanc 750 l cu pomp` din tabl` dublu
decapat` 2010 - 524,30 lei; Polizor cu band` Grit A[ Gi 75, serie
9020100403 2007 - 828,45 lei; P`lan 1,5 to 2010 - 26,95 lei;
Ma[in` de g`urit cu stand magnetic RUKO RS40E, serie 400925
2008 - 667,80 lei; Ma[in` în[urubat Rodcraft 2469 6,3 bari 2007
- 223,65 lei; Ma[in` în[urubat Rodcraft 2585 6,3 bari 2007 -
544,95 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6 to A 3125 - 126 lei; Trifor
Deltafor WPH 16, 1,6 to A 3125 - 126 lei; Butelie gaz - 17,50 lei;
Scar` aluminiu 3 elemente 9 m - 56,70 lei; Surs` sudur` Invertec
V 275S 1995 - 116,20 lei; Opritor foc - 3,5 lei; Masca de gaz cu fur-
tun 10 m - 42 lei; Canistr` 10 l - 3,85 lei; P`lan tip Yale - 72,45 lei;
Sediu managerial - 84.303 lei; Vestiar, sp`l`torie 2007 - 32.900
lei. Licita]iile se vor organiza în data de 01.04.2015 ora 15:00, iar

în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramat` pentru data de 03.04.2015, 06.04.2015, 08.04.2015,
10.04.2015, 13.04.2015, 15.04.2015, 17.04.2015, 20.04.2015,
22.04.2015, la aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul de
prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la
sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.

Consiliul Local al Comunei Lumina, Jud. Constan]a, tel 0241-
251828, fax 0241-251744 organizeaz` \n data de 17.04.2015, la
sediul din strada Mare nr.170, licita]ie public` deschis` cu stri-
gare, \n vederea concesion`rii urm`toarelor suprafe]e de teren,
ce fac parte din domeniul privat al comunei Lumina: 1. Teren \n
suprafa]` de 462mp  situat \n Com. Lumina, str.Morii nr.79
lot1/19, - cu destina]ia   construc]ie locuin]`. Licita]ia  se va
desf`[ura \n data de 17.04.2015 ora 10:00 la sediul Prim`riei Co-
munei Lumina din Strada Mare, nr. 170. Achizi]ionarea caietului
de sarcini se face de la sediul Prim`riei Comunei Lumina la
pre]ul de 500 lei, \ncep~nd cu data de 31.03.2015. Garan]ia de
participare la licita]ie este \n cuantum de  100 lei. Taxa de par-
ticipare la licita]ie este de 250 de lei. 2. Teren \n suprafa]` de
462mp situat \n Com. Lumina, str.Morii nr.79 lot1/38 - cu des-
tina]ia construc]ie locuin]`. Licita]ia se va desfasura \n data  de
17.04.2015 ora 11 la sediul Prim`riei Comunei Lumina din Strada
Mare, nr.170. Achizi]ionarea caietului de sarcini [i documenta]ie
se face de la sediul Prim`riei Comunei Lumina la pre]ul de 500
lei, \ncep~nd cu data de 31.03.2015. Garan]ia de participare la
licita]ie este \n cuantum de 100  lei. Taxa de participare la
licita]ie este de 250 de lei. Data limit` de depunere a docu-
mentelor solicitate este 17.04.2015 ora 9, la sediul Prim`riei Co-
munei Lumina, Jud. Constan]a, str. Mare nr170. Documente
necesare pentru participarea la licita]ie: -documentele de eligi-
bilitate - \n plic \nchis  conform specifica]iilor din caietul de
sarcini; -dovada achit`rii  caietului de sarcini; -dovada consti-
tuirii garan]iei de participare; -dovada achit`rii taxei de partic-
ipare. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la nr. de telefon
0241-251828.

Anun] de participare la licita]ie pentru închirierea unor
suprafe]e de teren din albiile minore. 1. Informa]ii generale: Ad-
ministra]ia Bazinal` de Ap` Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâl-
cea,  jude]ul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/
739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul [i durata închirierii:
închiriere teren  pentru o durat` de 2 ani. 3. Condi]iile de partic-
ipare: dovada cump`r`rii caietului de sarcini; garan]ia de par-
ticipare la licitatie – 10% din valoarea minim` a chiriei anuale;
certificatul constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii
ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea
obliga]iilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor c`tre stat
inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscal`; cazier fiscal
emis MF; cazier judiciar al administratorului; bilan]ul contabil
pentru ultimii 2 ani, vizat de administra]ia fiscal`; fisa de infor-
matii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declara]ie
c` nu se afl` in litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4.
Cuantumul [i forma garan]iei de participare: 10% din valoarea
minim` a chiriei anuale, constituit`  prin ordin de plat` sau
scrisoare de garan]ie bancar` în favoarea Administra]iei Bazi-
nale de Ap` Olt. 5. Descrierea succint` a bunului ce urmeaz` a
fi închiriat: Închiriere suprafa]` de teren în albia minor` a râu-
lui Olt din Jud. Bra[ov, pentru înl`turarea materialului alu-
vionar: Jude]ul Bra[ov - Lotul 1 - 6.322 mp teren în albia minor`
a râului Olt, situat în Loc. Mateia[, Jud.Bra[ov. 6. Data, locul [i
ora limit` de primire a ofertelor: 20.04.2015  pân` la ora 10:00
la sediul Administra]iei Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu
nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data [i locul deschiderii aces-
tora: 20.04.2015 începand cu ora 10:30 la sediul Administra]iei
Bazinale de Ap` Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâl-
cea. 8. Modul de ob]inere a caietului de sarcini: de la sediul Ad-
ministra]iei Bazinale de Ap` Olt, Biroul Achizi]ii, contravaloarea
acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertan]ii r`mân
angaja]i prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabilitate a
ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la data licita]iei de-
schise organizat` pentru atribuirea contractului de închiriere.

Regia Autonom` “Administra]ia Patrimoniului Protocolului De
Stat” anun]` licita]ie deschis` cu strigare conform oug 101/2011,
modificat` [i completat` de OUG 15/2013, în vederea vânz`rii
unui imobil, dup` cum urmeaz`: Licita]ie deschis` cu strigare
la data de 16.04.2015 – ora12, la sediul SAA Scrovi[tea – [oseaua
Bucure[ti-Ploie[ti Km 32, Localitatea Ciolpani, Comuna Ciolpani,
jude]ul Ilfov, pentru vânzarea urm`torului  imobil: Vila 11 - con-
struc]ie S+P+E+M cu aria util` de 1702,60 mp, aria desf`[urat`
de 2.085,13 mp [i cl`dire anex` (Au 48,55mp), cl`dire adminis-
trativ`+garaj (Au 183,93 mp), cl`dire birouri (Au 58,41mp), cu
terenul aferent de 27.412,60 mp, din str.Nuf`rul nr.15H, comuna
Snagov, jude]ul Ilfov (a doua licita]ie). Pre] pornire licita]ie:
2.720.900 Euro (la care se adaug` TVA). Informa]ii  privind
dosarul de prezentare, garan]ia [i taxa de participare a licita]iei
se ob]in de la Mihai Dragu, telefon: 021/315.91.07; 0728/220.615.
Data [i ora limit` de înscriere la licita]ie:14.04.2015 ora 12:00.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Bac`u. Servi-
ciul Fiscal Or`[enesc Moine[ti. Dosar de executare nr. 883. Nr.
14370 din 19.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 9. A doua licita]ie. În temeiul
art. 162 alin. (2) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 9 aprilie 2015,
ora 10.00, în localitatea Moine[ti, str. Zorilor, bl. B1, parter, se vor
vinde prin licita]ie public` urm`torul bun mobil, proprietate a
debitorului SC Tisamard Invest SRL, cu domiciliul fiscal în local-
itatea Moine[ti, strada Lucacesti, nr. 165, C.P. 605400, jude]ul
Bac`u, cod de identificare fiscal` 13604815: Denumirea bunului
mobil, descriere sumar`: (se vor indica drepturile reale [i privi-
legiile care greveaz` bunurile, dac` este cazul), Pre]ul de evalu-



are sau de pornire al licita]iei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neim-
pozabil/ scutit*: - autospecializat` Furgon Frigorific, Cab. Sep.,
3+1 u[i, marca Iveco, tipul 35-8 Daily, num`rul de omologare
HEVE161111A14X4, anul de fabrica]ie 1998, motorin`, culoarea -
alb, nr. kilometri în bord - 93.068, nr. de înmatriculare BC 03 RFZ,
15.511,00 lei, 24%. Regimul [i cotele de tax` pe valoarea
ad`ugat` aplicabile pentru vânzarea bunului mobil sunt cele
prev`zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Invit`m pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru
vânzare. Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s`
prezinte, pân` la termenul de vânzare sau, în cazul vânz`rii prin
licita]ie, pân` în ziua precedent` termenului de vânzare: oferte
de cump`rare; în cazul vânz`rii la licita]ie, dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentînd 10% din pre]ul de pornire a licita]iei;
împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe ofertant; pentru
persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie de pe certi-
ficatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul de înma-
triculare tradus în limba român`; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emis` de cred-
itorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prez-
inte la data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 [i art. 173 din Ordonan]a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art.
9 alin. (2) lit. d) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia m`suri de executare
silit`, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru in-
forma]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la
num`rul de telefon  0234-364774. Data afi[`rii: 19.03.2015.                             

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Adminis-
trare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a Finan]elor Publice
Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice Suceava.
Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010.
Dosar de executare silit` nr. 6727076 / 2014, 2015. Nr. 153319 din
19.03.2015. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile.
Anul 2015 luna aprilie ziua 16. În temeiul art. 162, alin. (1) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în
ziua de 16, luna aprilie orele 10.00, anul 2015 în localitatea
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licita]ie
urm`toarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Trust
Orizont S.A., cu domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Calea
Unirii, nr. 37, jud. Suceava, cod de identificare fiscal` RO 6727076:
A. teren intravilan (cur]i construc]ii) în suprafa]` de 2.948 mp

din comuna Ipote[ti, carte funciar` 31984/ Suceava, nr. cadas-
tral/ topografic 7633, pe care se afl` amplasat` C 1 – locuin]`
de serviciu D + P + M, nr. cadastral/ topografic 7633–C1, pre]
evaluare/ de pornire al licita]iei 1.064.250 lei (exclusiv TVA); B.
teren intravilan în suprafa]` de 4.255 mp situat în municipiul
Suceava, strada Cern`u]i, nr. 55, carte funciar` 33360/ Suceava,
nr. cadastral/ topografic 969, pe care se afl` amplasate con-
struc]iile industriale [i edilitare: - C 1 – cl`dire c`r`mid` cod.
100066. nr. cadastral/ topografic 969–C1 situat în municipiul
Suceava, strada Cern`u]i, nr. 55; - C 2 – cl`dire c`r`mid` cod.
100067. nr. cadastral/ topografic 969–C2 situat în municipiul
Suceava, strada Cern`u]i, nr. 55; - C 3 – cl`dire zid cod. 100068.
nr. cadastral/ topografic 969–C3 situat în municipiul Suceava,
strada Cern`u]i, nr. 55. Pre] evaluare/ de pornire al licita]iei
793.500 lei (exclusiv TVA); C. teren în suprafa]` de 1.267 mp sit-
uat în Suceava, carte funciar` 31987/ Suceava, nr. cadastral/
topografic 4445/5, pe care se afl` amplasate: - C 14 – construc]ie
anex` (magazie) cu nr. cadastral/ topografic 4445–C14; - C 15 –
construc]ii industriale [i edilitare (atelier mecanic) cu nr. cadas-
tral/ topografic 4445–C15; - C 16 – construc]ie anex` (garaj) cu
nr. cadastral/ topografic 4445–C16; - C 17 – construc]ie anex`
(garaj) cu nr. cadastral/ topografic 4445–C17. Pre] evaluare/ de
pornire al licita]iei 344.543 lei (exclusiv TVA); D. teren intravilan
în suprafa]` de 200 mp din municipiul Suceava (zona T`t`ra[ii
Noi), carte funciar` 31986/ Suceava, nr. cadastral/ topografic
3774, pre] evaluare/ de pornire al licita]iei 15.141 lei (exclusiv
TVA). Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de
urm`toarele: Creditori, Sarcini: Piraeus Bank Romania S.A. -
ipotec`; Biroul Executorului Judec`toresc Mustea Marcel Mihai
– ipotec`; DGFP Suceava, Proces - verbal sechestru bunuri imo-
bile nr. 153052 / 14.03.2014, Proces - verbal sechestru bunuri imo-
bile nr. 153053 / 14.03.2014, Proces - verbal sechestru bunuri
imobile nr. 153054 / 14.03.2014, Proces - verbal sechestru bunuri
imobile nr. 153055 / 14.03.2014. Invit`m pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri s` în[tiin]eze despre aceasta or-
ganul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare.
Cei interesa]i în cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte,
pân` la termenul de vânzare prin licita]ie, respectiv, pân` în ul-
tima zi lucr`toare precedent` termenului de vânzare orele
10.00 la sediul DGFP Suceava – str. Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1,
documenta]ia prev`zut` de art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu toate modific`rile [i
complet`rile ulterioare, respectiv: oferte de cump`rare, dovada
pl`]ii taxei de participare, reprezentând 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint`
pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrul comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine,
actul de înmatriculare tradus în limba român`; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante fa]`
de ace[tia (respectiv obliga]ii fa]` de bugetul general consolidat

al statului [i fa]` de bugetele locale), urmând s` se prezinte la
data stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Îm-
potriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce con-
testa]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în conformitate cu
prevederile art. 172 – 173  din O.G. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, când urmeaz` s` se ia
m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare v` pute]i adresa
la sediul nostru sau la telefon num`rul 0230/521358, int. 417.

Anun] de participare. 1. Concedentul: Municipiul Timi[oara, prin
Primar, cu sediul în Bv. C.D.Loga nr.1, Timi[oara, cod 300030, tele-
fon 0256-408349, 0256-408434, fax 0256-204177, cod fiscal RO
14756536, e-mail: daniela.chindris@primariatm.ro. 2. Informa]ii
generale privind obiectul concesiunii: o suprafa]` de teren de
20.000 mp, în vederea realiz`rii unei unit`]i industriale [i de
servicii de logistica în Parcul Industrial Freidorf Timi[oara, pe o
perioad` de 25 de ani cu posibilitate de prelungire pentru o pe-
rioad` egal` cu cel mult jum`tate din durata sa ini]ial`, con-
form H.C.L. nr.383/01.08.2014. Procedura de atribuire este
licita]ie public` deschis`. 3. Informa]ii privind documenta]ia de
atribuire: Documenta]ia de atribuire va fi pus` la dispozi]ia
celor interesa]i contra sumei de 10 lei, la Compartimentul
Licita]ii, camera 221, sediul Prim`riei Timi[oara, bv. C.D.Loga nr.1,
începând cu data public`rii anun]ului pân` în data de
21.04.2015, zilnic între orele 13,00 – 16,00. Suma va fi pl`tit` în
numerar la casieria concedentului. Data limit` pentru solic-
itarea clarific`rilor este 21.04.2015.4. Informa]ii privind ofertele:
Ofertele în plic închis se depun la Prim`ria Timi[oara, bv.
C.D.Loga nr.1, camera 12 , ghi[eul 3 sau 4 . Data limit` de
depunere a ofertelor este data de 27.04.2015 ora 10:00, la sediul
Prim`riei Timi[oara din str. C.D.Loga nr.1, cam 12, ghi[eul 3 sau 4.
Fiecare participant poate depune doar o singur` ofert`. Oferta
trebuie depus` în 2 exemplare din care 1 original [i o copie. Ofer-
tele se depun în dou` plicuri închise [i sigilate, unul exterior [i
unul interior, care se înregistreaz` în ordinea primirii lor. Pe
plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este
depus` oferta. Plicul exterior va trebui s` con]in`: a) o fi[` cu in-
forma]ii privind ofertantul; b) declara]ie de participare, sem-
nat` de ofertant, f`r` îngro[`ri, [ters`turi sau modific`ri; c) acte
doveditoare privind calit`]ile [i capacit`]ile ofertan]ilor, con-
form documenta]iei de atribuire; d) acte doveditoare privind
intrarea în posesia caietului de sarcini; Pe plicul interior , care
con]ine oferta propriu zis`, se înscriu numele sau denumirea
ofertantului precum [i domiciliul sau sediul social al acestuia,
dup` caz; 5. Data [i locul la care se va desf`[ura [edin]a public`
de deschidere a ofertelor. {edin]a public` de deschidere a ofer-
telor se va desf`[ura în data de 28.04.2015, ora 11:00 la Sala de
Consiliu a Prim`riei Timi[oara din bv. C.D.Loga nr.1. Plicurile sig-
ilate se predau comisiei de evaluare, în ziua fixat` pentru de-
schiderea lor. Ofertele r`mân valabile de la data deschiderii lor
pân` la data semn`rii de c`tre ambele p`r]i a contractului de

concesiune. 6. Solu]ionarea litigiilor. Solu]ionarea litigiilor
ap`rute în leg`tur` cu atribuirea, încheierea, executarea, mod-
ificarea [i încetarea contractului de concesiune, precum [i a
celor privind acordarea de desp`gubiri se realizeaz` potrivit
prevederilor legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modific`rile ulterioare. Plângerea prealabil` se adreseaz` au-
torit`]ii publice în termen de 30 de zile de la data comunic`rii
actului contestat. Ac]iunea în justi]ie se introduce la sec]ia de
contencios administrativ a Tribunalului Timi[, P-]a }epe[ Vod`
nr.2, Timi[oara, tel.secretariat 0256/498044, centrala
0256/498054, 494650, fax 0256/200040. Termenul pentru in-
troducerea ac]iunii este de 6 luni de la: a.) data primirii r`spun-
sului la plângerea prealabil` sau, dup` caz, data comunic`rii
refuzului, considerat nejustificat, de solu]ionare a cererii; b.)
data expir`rii termenului legal de solu]ionare a cererii, dar nu
mai târziu de un an de la data emiterii actului; c.) data încheierii
procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul
contractelor administrative. Pentru motive temeinice, în cazul
actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdus` [i
peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data
emiterii actului. Împotriva hot`rârii tribunalului, se poate de-
clara recurs la sec]ia de contencios administrativ a cur]ii de apel,
conform prevederilor legale. 7. Data transmiterii anun]ului de
licita]ie. Data transmiterii anun]ului de licita]ie c`tre R.A. Mon-
itorul Oficial SA, în vederea public`rii este 27.03.2015. Pre[ed-
inte Comisie, Martin Staia.

PIERDERI
Rizescu Adrian pierdut certificat ADR nr. 52259/2012 emis de
ARR. Îl declar nul.

Pierdut contract construc]ie nr. 1065/2/16.08.1974 [i proces ver-
bal eliberat la data de 25.11.1975 pe numele Dr`ghici Constan]a.
Le declar nule.

Pierdut legitima]ie seria LRM-T nr. 01115, pe numele }ân]`reanu
Gheorghe, eliberat` de Secretariatul de Stat pentru problemele
revolu]ionarilor din decembrie 1989 [i de comisia parlamen-
tar` a revolu]ionarilor din decembrie 1989, la data de 30.11.2011,
pe care o declar nul`.

Declar pierdut (nul) contractul de vânzare- cump`rare pentru
apartamentul din Bucure[ti, Sector 3, Strada Intrarea B`deni nr.
2A, bl. Y7 Bis, sc.3, et.2, ap. 98, pe numele Gheorghe Valerica.

P.F.A. Neac[u D. Constantin, Sector 6, Bucure[ti, C.U.I. 20575526,
F40/157/2003, declar pierdute Registru jurnal de încas`ri [i pl`]i
cod 14-1-1/b, Registru- inventar cod 14-1-2/a, procur` de
reprezentare.

Se declar` pierdut certificatul constatator emis de Oficiul Reg-
istrului Comer]ului de pe l~ng` Tribunalul Bucure[ti \n temeiul
Legii nr. 359/2004 pentru sediul secundar din Blvd. Republici,
nr.80, Pite[ti. Se declar` nul.
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Medic sau
func]ionar
public
600 de medici au plecat s`
munceasc` \n str`in`tate \n
primele doua luni ale anului,
avertizeaz` prof. dr. Vasile
Ast`r`stoae, pre[edintele
Colegiului Medicilor din Ro -
mânia (CMR). Din 2007, au
plecat din ]ar` pentru a lucra
în str`in`tate 18.000 de pro-
fesioni[ti, una dintre cauze
fiind chiar actualul statut de
func]ionari publici pe care îl
au. Potrivit pre[edintelui
CMR, acest statut nu e regle-
mentat printr-o serie de legi
concrete, iar medicul devine
„subiect al infrac]iunilor aso-
ciate func]ionarilor publici”
[i actorul unor conflicte de
interese, în care primeaz` ce -
le ale statutului în raport cu
medicii sau pacien]ii. „Medi -
cii nu sunt în UE func ]ionari
publici. |n reglementarea
profesiei de medic nu func -
]ioneaz` numai norma juridi -
c`, ci cea etic` reprezentat`
de codurile deontologice”,
spune prof. dr. Ast`r`stoae. 

{omajul, tinerii [i drogurile 
Sinucideri. accidente cardiovasculare. Hipertensiune. Diabet. Depresie

Magda Marincovici

Sinucideri, accidente cardio-
vasculare [i patologii. Acestea
sunt efecte puse \n leg`tur`
direct` cu [omajul. Ele sunt evi-
den]iate \ntr-un studiu al Insti-
tutului francez al s`n`t`]ii [i
cercet`rii medicale (Inserm) ale
c`rui concluzii sunt dramatice.
|ntre 2008 [i 2010, Inserm pune
pe seama cre[terii [omajului
584 de sinucideri. Dar realitatea
este [i mai dur`. {omajul ar fi la
originea a 10.000-20.000 de de -
cese pe an, potrivit estim` rilor
lui Pierre Meneton (Inserm),
autor al unui studiu privind
starea de s`n`tate a [omerilor.
|ntre 1995 [i 2007, au fost mo -
nitoriza]i 6.000 de voluntari cu
v~rste \ntre 35 [i 64 de ani cu
scopul de a inventaria efectele
[omajului asupra s`n`t`]ii car-
diovasculare [i mortalit`]ii glo -
bale. Rezultatele au fost publi-
care \n revista Archives of Oc -
cupational and Environmental
Health. Studiul eviden]iaz` c`,
\n cazul [omerilor, num`rul sin-
uciga[ilor este de trei ori mai

mare, comparativ cu persoanele
care au un loc de munc`. 

{omajul este, de asemenea,
cauza apari]iei accidentelor car-
diovasculare [i bolilor cronice.
Aceste efecte sunt direct legate
de condi]ia de [omer. Una din-
tre explica]iile  acestui fenomen

este faptul c` [omerii dob~n -
desc comportamente la risc: ei
consum` mai mult alcool,
m`n~nc` mai pu]ine fructe [i
legume, au un aport caloric zil-
nic mai mare, fumeaz` mai
mult. Aceste concluzii sunt
considerate p`r]i ale unui

fenomen mai complex. Spe-
ciali[tii apreciaz  ̀c ,̀ la ora actu-
al`, nu exist` un studiu care s`
ofere o viziune global` asupra
acestui fenomen, spune profe-
sorul Meneton. |n acest sens
psihiatrul francez Michel De -
bout avertizeaz` c` \n volumul
s`u „Le traumatisme du cho -
mage” s`n`tatea [omerilor este
o ve ritabil` gaur` neagr` pen-
tru societate. Psihiatrul Debout
su bliniaz` c` de starea de
s`n`tate a [omerilor nu se
intereseaz` nimeni. 

|n ]ara noastr`, medicii de
familie, primii care vin \n con-
tact cu [omerii, spun c` persoa -
nele disponibilizate prezint` un
risc major, \n primele 12-16 luni
de [omaj, de hipertensiu ne, dia-
bet sau boli cardiovasculare. {i
c  ̀efectele [omajului sunt catas -
trofale dac` persoanele res -
pective nu reu[esc s`-[i g` -
seasc` un loc de munc`. Potri -
vit psihologilor, la noi, mai vul-
nerabili la confruntarea cu [o -
majul sunt tinerii, care, frecvent,
cad \n capcana depresiilor se -
vere [i a consumului de droguri.


