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OFERTE SERVICIU
CLUB Vila Bran (Bran, Bra[ov) angajeaz` cu expe-
rien]`: animator (fire sociabil` [i sportiv`).
0722.268.866.

Ministerul Fondurilor Europene organizeaz` în data
de 12 mai 2014, ora 10.00 (proba scris`), concurs de
recrutare pentru ocuparea urm`toarelor func]ii
publice vacante: -consilier, clasa I, grad profesional
superior la Direc]ia Unitatea de Analiz` [i Progra-
mare. -Consilier, clasa I, grad profesional principal
la Direc]ia Unitatea de Analiz` [i Programare.
Condi]iile de participare [i de desf`[urare a concur-
sului, bibliografia [i alte informa]ii necesare sunt
afi[ate la sediul institu]iei [i pe site-ul www.fonduri-
ue.ro. Dosarele de concurs se depun în termen de 8
zile de la data public`rii prezentului anun], la sediul
ministerului.

Spitalul de Boli Cronice “Sf. Luca” anun]` organi-
zarea concursului pentru ocuparea func]iilor speci-
fice comitetului  director, respectiv director medical
[i director financiar contabil în ziua de 21.05.2014,
ora 10.00 la sediul unit`]ii din [os. Berceni, nr.12, Sec-
tor 4. Dosarul de înscriere se depune în perioada
cuprins` între data de 30.04.2014 [i 13.05.2014, in-
clusiv, ora 14.00, la  secretarul comisiei de concurs.
I. Condi]ii de înscriere: La concursul de selec]ie se
pot înscrie candida]ii care îndeplinesc cumulativ,
criteriile generale [i specifice. Criterii generale: a)au
domiciliul stabil în România; b) nu sunt condamna]i
penal sau în curs de urm`rire penal`; c) sunt ap]i
din punct de vedere medical (fizic [i neuropsihic); d)
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor
Legii nr. 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de
pensii publice [i Lg.nr. 95/2006. Criterii specifice:
a)pentru directorul medical: -sunt absolven]i de
înv`]`mânt universitar de lung` durat`, cu diplom`
de licen]` sau echivalent` în profil medicin`; -sunt
confirma]i ca medic specialist sau primar; -au cel
pu]in 2 ani vechime ca medic specialist sau au com-
peten]`/atestat în managementul serviciilor de
s`n`tate ori sunt absolven]i ai cursului de manage-
ment spitalicesc. b) pentru director financiar-con-
tabil: -sunt absolven]i de înv`]`mânt universitar de
lung` durat`, cu diplom` de licen]` sau echivalent`
în profil economic; -au cel pu]in 2 ani vechime în
specialitatea studiilor. II. Dosarul de înscriere tre-
buie s` con]in` urm`toarele documente: a)cererea
de înscriere; b)copia actului de identitate; c)copie
legalizat` a diplomei de licen]` sau de absolvire,
dup` caz; d)curriculum vitae; e)adeverin]a care
atest` vechimea în gradul profesional sau în spe-
cialitatea studiilor, dup` caz; f)cazier judiciar; g)de-
clara]ia pe propria r`spundere c` nu este urm`rit
penal [i nu are cuno[tin]e c` a început urm`rirea
penal` asupra sa; h)declara]ie pe propria r`spun-
dere privind colaborarea cu Securitatea înainte de
anul 1989; i)adeverin]` din care rezult` c` e apt
medical, fizic [i neuropsihic; j)proiectul /lucrarea de
specialitate; k)copia legalizat` a certificatului de at-
estat în managementul serviciilor de s`n`tate sau
management spitalicesc; i) chitan]a de plat` a
sumei de participare la concurs în sum` de 100 lei.
III.Desf`[urarea concursului/examenului: Concur-
sul se desf`[oar` la sediul unit`]ii -în dou` etape,
dup` cum urmeaz`: (1)etapa de verificare a în-
deplinirii de c`tre candida]i a condi]iilor stabilite în
publica]ia de concurs. (2)etapa de sus]inere a pro-
belor de evaluare, care cuprinde: -test -gril` de ver-
ificare a cuno[tin]elor din legislatia specifica
postului; -sus]inerea proiectului de specialitate pe
o tem` din domeniul de activitate al postului; -inter-
viul de selec]ie. Probele de evaluare se noteaz` cu
note de la 1 la 10. Pentru a fi declara]i „admi[i”, can-
dida]ii trebuie s` ob]in` media final` cel pu]in 7,00,
iar la fiecare prob`, minimum nota 6.00. Media
final` a fiec`rui candidat se calculeaz` cu dou` zec-
imale, ca medie aritmetic` a notelor ob]inute la
probele de evaluare. Comunicarea rezultatelor fi-
nale se face prin afi[are la avizierul de la secre-
tariatul Spitalului, în termen de 24 de ore de la
finalizarea concursului. Eventualele contesta]ii fa]`
de rezultatul final al concursului /examenului, cu
excep]ia interviului de selectie, pot fi formulate în
termen de 24 de ore de la data afi[`rii rezultatelor
finale. Contesta]ia se  solu]ioneaz`  de comisia  de
solu]ionare a contesta]iilor în termen de 24 de ore
de la data depunerii la secretarul comisiei de con-
curs. Rezultatul solu]ion`rii contesta]iilor va fi afi[at
la secretariatul Spitalului. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine la nr.de telefon:021.334.30.74. Bibli-
ografia  pentru  director medical: 1.Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul s`n`t`]ii,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Titlul VII
-Spitalele; 2.Legea nr.46/2003 privind drepturile pa-
cientului [i Normele de aplicare a acesteia (Ordinul
M.S. nr.386/2004); 3.H.G. nr.117/2013 pentru apro-
barea Contractului -cadru privind condi]iile
acord`rii asisten]ei medicale în cadrul sistemului
de asigur`ri sociale de s`n`tate pentru anii 2013-
2014, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; 4.Or-
dinul M.S. nr.921/2006 privind stabilirea atributiilor
comitetului director din cadrul spitalului public; 5.
OMS nr. 863/2004 privind aprobarea atributiilor [i
competen]elor consiliului medical al spitalelor;
6.Ordin nr. 1209 din 04/10/2006 pentru aprobarea
componen]ei [i a atribu]iilor consiliului etic ce
func]ioneaz` în cadrul spitalelor publice; 7.Ordin nr.
914/2006 pentru aprobarea normelor privind
condi]iile pe care trebuie s` le îndeplineasc` un spi-
tal în vederea ob]inerii autoriza]iei sanitare de
func]ionare, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; 8.Ordin 916/2006 privind aprobarea
Normelor de supraveghere, prevenire [i control al
infec]iilor nosocomiale în unit`]ile sanitare. 9.Or-
dinul M.S. nr.1091/2006 privind aprobarea proto-
coalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
10.OMS nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamen-
tului privind timpul de munc`, organizarea [i efec-
tuarea g`rzilor în unit`]ile publice din sectorul
sanitar, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
11.Ordin 39/2008 privind reorganizarea ambulato-

riului de specialitate al spitalului; 12.Furtunescu
F.Minca D. „Managementul serviciilor de s`n`tate
-abordare prin proiecte” Edi]ia a II-a Editura univer-
sitar` Carol Davila, 2010 (pg.117-205). Temele pentru
proiectul -director medical: 1.Evaluarea [i
îmbun`t`]irea performan]ei serviciilor medicale
furnizate de spital. 2.Managementul calit`]ii -ele-
ment prioritar de cre[tere a performan]ei spitalului.
3.Evaluarea siguran]ei [i a satisfac]iei pacientului
cronic. Grila de evaluare a proiectului de manage-
ment: 1.Descrierea situa]iei actuale a spitalului -1p;
2.Analiza SWOT a spitalului -1p; 3.Identificarea prob-
lemelor critice [i a cauzelor acestora, ierarhizarea
acestora -1p; 4 .Dezvoltarea planului de manage-
ment pentru problemele prioritare identificate -5p:
->Scop -1p; ->Obiective -1p; ->Activit`]i -1p; -definire
(0,25p); -încadrarea în timp -grafic Gantt (0,25p); -
resurse necesare -umane, materiale, financiare
(0,25p); -responsabilitati (0,25p); ->Rezultate astep-
tate -1p; ->Indicatori -evaluare, monitorizare –1p;
5.Concordan]` cu planul strategic [i cu planul de
management al spitalului -2p. Total: 10 puncte. Bib-
liografie pentru directorul financiar-contabil:
1.Legea 95/2006 privind reforma în domeniul
s`n`t`]ii (Titlul II, Titlul VII) cu complet`rile [i
modific`rile ulterioare; 2.Ordin nr.914 din
26/07/2006 pentru aprobarea normelor privind
condi]iile pe care trebuie s` le îndeplineasc` un spi-
tal în vederea ob]inerii autoriza]iei sanitare de
func]ionare; 3.Legea contabilit`]ii nr.82/1991 cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. 4.Ordonan]`
nr.119/1999 privind controlul intern/managerial [i
controlul financiar preventiv, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; 5.OMFP 1792/2002 pentru apro-
barea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonan]area [i plata cheltuielilor in-
stitu]iilor publice, precum [i organizarea, eviden]a
[i raportarea angajamentelor bugetare [i legale;
6.Ordin nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru elaborarea bugetului de ven-
ituri [i cheltuieli al spitalului public; 7.Ordin
522/2003 pentru aprobarea Normelor metodolog-
ice generale referitoare la exercitarea controlului fi-
nanciar preventiv; 8.Lege 284/2010 Lege cadru
privind salarizarea unitar` a personalului pl`tit din
fonduri publice, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; 9.Legea nr.215/2001 administra]iei publice
locale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
10.Legea 273/2006 privind finan]ele publice locale,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; 11.OUG
162/2008 privind transferul ansamblului de
atribu]ii [i competen]e exercitate de Ministerul
S`n`t`]ii Publice c`tre autorit`]ile administra]iei
publice locale, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; 12.Furtunescu F., Minca D., “Managementul
serviciilor de s`n`tate -abordare prin proiecte”,
Edi]ia a II-a, Editura Universitara Carol Davila, 2010
(Sectiunea I -pg.1-55, Sec]iunea III -pg.117-205). Tem-
atica pentru proiectul de management-director fi-
nanciar -contabil: 1.Cre[terea eficien]ei
economico-financiare a spitalului; 2.Eficientizarea
activit`]ii spitalului prin implementarea proce-
durilor [i a managementului de risc. Grila de eval-
uare a proiectului de management: 1.Descrierea
situatiei actuale a spitalului -1p; 2.Analiza SWOT a
spitalului  -1p; 3.Identificarea problemelor critice [i
a cauzelor acestora, ierarhizarea acestora -1p; 4.Dez-
voltarea planului de management pentru prob-
lemele prioritare identificate  -5p: ->Scop -1p;
->Obiective -1p; ->Activit`]i -1p; -definire (0,25 p); -
încadrarea în timp -grafic Gantt (0,25p); -resurse
necesare -umane, materiale, financiare (0,25p); -re-
sponsabilit`]i (0,25p); ->Rezultate asteptate -1p; -
>Indicatori -evaluare, monitorizare -1p;
5.Concordan]` cu planul strategic [i cu planul de
management al spitalului -2p. Total: 10 puncte.
Manager, Adrian Constantin.

VÂNZåRI DIVERSE
O carte care recomand`: “pe du[man este mai bine
sa-l ]ii afar` dec~t s`-l dai afar`”. Tel. 0733.940.772

DIVERSE
SC BUDO Best SRL, anun]` publicul interesat asupra
depunerii solicit`rii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “construire imobil S+P+M
pentru produc]ie, depozitare [i desfacere material
sportiv” propus a fi amplasat în Bucure[ti, secotr 5,
Calea Ferentari, nr. 122-124. Informa]iile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.
Bucure[ti din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în
zilele de luni- vineri, între orele 8.00- 12.00. Ob-
serva]iile publicului, formulate în scris, se primesc
zilnic, la sediul A.M.P. Bucure[ti.

Se citeaz` dna Bârâ Doina, domiciliat` în comuna
Scrioa[tea, sat Brebina, jude]ul Teleorman, la data
de 23.05.2014, la Judec`toria Ro[iori de Vede, str.
M`r`[e[ti, nr. 52, ora 8,30 în dosarul civil nr.
3403/292/2013 în proces cu L`ceanu Ionel [i Dragne
Adriana având ca obiect  hot`râre, care s` ]in` loc
de contract autentic de vânzare-cump`rare, succe-
siune, ie[ire din  indiviziune.

Revalactiv SPRL \n calitate de administrator judiciar
\n dosarul nr. 3302/105/2013 aflat pe rolul Tribunalu-
lui Prahova privind pe SC Cordis Instal Servicii SRL
notific` urm`toarele: prin sentin]a nr.1651 din data
de 04.12.2013, judec`torul-sindic a confirmat planul
de reorganizare propus de debitoare, cu privire la
reorganizarea activit`]ii debitorului.  

Revalactiv SPRL notific` deschiderea procedurii gen-
erale a insolven]ei \n dosarul nr. 2595/105/2014 al
Tribunalului Prahova prin sentin]ei nr.
461/10.04.2014, privind pe SC Dimilprod Distribu-
tion SRL, cu termenele: depunere crean]e
26.05.2014, \ntocmire tabel preliminar 05.06.2014,
\ntocmire tabel definitiv 20.06.2014 si Prima
Adunare a Creditorilor 10.06.2014, la sediul admin-
istratorului judiciar \n Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 5, cab 5E, jude]ul Prahova.

CII Tudor C`t`lin George notifc` intrarea \n proce-
dura simplificat` a debitoarei SC Eurana Impex SRL,
Ploie[ti, Str. Stejarului nr. 32, Prahova,
J29/1426/1995; CUI 7893867, prin \ncheierea din
17.04.2014, dosar 3069/105/2014 al Tribunalului Pra-
hova, termene: depunere crean]e 02.06.2014, tabel

preliminar 12.06.2014, tabel definitiv 27.06.2014,
data adun`rii creditorilor 19.06.2014, ora 09:00, Str.
Cerna nr. 11, Ploie[ti, pentru confirmarea lichidatoru-
lui judicar, aprobarea raport \ntocmit conf art. 59 [i
incident]a art. 138 din lg 85/06. Rela]ii 0725.093.254.
Termen continuare procedura 26.06.2014, ora
09:00.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentat` prin
asociat coordonator Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al  SC Square Arhitect SRL desem-
nat prin sentin]a civil` din data de 24.04.2014, pro-
nun]at` de Tribunalul Ilfov, Sec]ia Civil` \n Dosar nr.
1352/93/2014, notific` deschiderea falimentului
prin procedura simplificat` prev`zut` de Legea nr.
85/2006  împotriva SC Square Arhitect SRL, cu
sediul \n Sat Corbeanca, Comuna Corbeanca, Str. La-
guna Albastra, Nr. 50A, Judet Ilfov, CUI 18128437, nr.
de ordine \n registrul comer]ului J23/385/2009. Per-
soanele fizice [i juridice care \nregistreaz` un drept
de crean]` \mpotriva SC Square Arhitect SRL vor for-
mul` declara]ie de crean]` care va fi \nregistrat` la
grefa Tribunalului Ilfov - sec]ia civil`, cu referire la
dosarul nr. 1352/93/2014, \n urm`toarele condi]ii:
a) termenul limit` pentru \nregistrarea cererii de
admitere a crean]elor \n tabelul crean]elor
09.06.2014; b) termenul limit` pentru verificarea
crean]elor, \ntocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului preliminar al crean]elor 20.06.2014; c) ter-
menul limit` pentru definitivarea tabelului
crean]elor la 06.07.2014; d) data primei [edin]e a
adun`rii generale a creditorilor 26.06.2014, ora
14.00; e) adunarea general` a asocia]ilor SC Square
Arhitect SRL la data de 13.05.2014, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, b-dul Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, cu unic punct \n
ordinea de zi „Desemnarea administratorului spe-
cial”.

SOMA}II
Dosar nr. 2202/265/2013. Data 01 aprilie 2014.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face
obiectul dosarului nr. 2202/265/2013, reclaman]ii
Doboc` Alexandru [i Doboc` Raveca Viorica cu
domiciliul \n S\ngeorz-Bai, str. Mesteac`nului nr. 3,
jud. Bistri]a-N`s`ud cu domiciliul procesual ales \n
S\ngeorz B`i str. Cerbului nr. 31, jud. Bistri]a N`s`ud
au solicitat: s` se constate ca def. Niculai Maxim al
lui Alexandru a dob~ndit dreptul de proprietate
prin uzucapune asupra unei suprafe]e de aprox 511
mp din imobilul teren \nscris \n CF 25310 S\ngeorz-
B`i, top 1010, CF 25311 S\ngeorz-B`i, top 1011, CF 25313
S\ngeorz-B`i, top 1012 [i CF 25314 S\ngeorz-B`i, top
1013. Potrivit sus]inerilor reclaman]ilor, posesia imo-
bilului teren mai sus men]ionat a fost exercitat`
public, pa[nic, continuu [i sub nume de proprietar
de antecesorii def. Niculai Maxim al lui Alexandru,
respectiv de p`rin]ii acestuia Niculai Alexandru [i
Niculai C`t`lina \nainte de anul 1940 [i p~n` \n anul
1945 c~nd au transmis-o def. Niculai Maxim la ma-
joratul acestuia, care la r~ndul s`u a folosit terenul
\n acelea[i condi]ii p~n` la data decesului \n anul
1999, termenul prescip]iei achizitive \mplinindu-se
\n persoana acestuia. Prin \ncheierea de [edin]` din
data de 26 martie 2014, \n temeiul art. 1051 Cod pro-
cedura civil`, instant]a a dispus emiterea prezentei
soma]ii prin care se aduce la cuno[tin]a tuturor per-
soanelor interesate dreptul de a face opozi]ie [i de
a o \nainta Judec`toriei N`s`ud, \n caz contrar, \n
termen de 6 luni de la publicarea prezentei, in-
stant]a urm~nd a trece la judecarea cauzei. Pre[ed-
inte Constantin Mih`ita, Grefier Gurlui Alina {ana.

CITA}II
Shabedini Shabedin (fost Sabedini Sabedin), cu ul-
timul domiciliu cunoscut \n Elve]ia, Ch. de Memise
7,1018 Lausanne, 18 Pontaise este chemat la
Judec`toria Sector 6, Bucure[ti din Str. {tirbei Vod`
nr. 115, sector 1, Bucure[ti la data de 16.05.2014, ora
8.30, Complet 4-MF, \n calitate de p~r~t \n dosarul
nr. 566/303/2014 av~nd ca obiect divor] \n proces
cu Sabedini Simona- Cristina.

Numi]ii Olariu R`zvan Dan [i Olariu Alexandrina Sil-
via sunt cita]i \n calitate de p~r~]i \n dosar
nr.2325/265/2012 al Judec`toriei N`s`ud cu termen
de judecat` la 23.05.2014 \n proces cu Nati Mihail.

Se citeaz` numitul Popescu Ionu], cu domiciliul ne-
cunoscut, în calitate de pârât, la Judec`toria
Coste[ti, jud. Arge[, în data de 8 mai 2014, în
Dosarul civil nr. 2580/214/2014, având ca obiect
t`gad` paternitate.

Se citeaz` Plopeanu Oana, Plopeanu George [i
Paipaidoc {tefania, cu domiciliul necunoscut, în cal-
itate de pârâ]i, la Judec`toria Topoloveni, jud. Arge[,
pentru data de 15.05.2014, în Dosarul nr.
2016/828/2012, în proces cu Ioan Alexandru [i
Manu Nicolae, având ca obiect nulitate absolut`
act vânzare-cump`rare.

Se citeaz` numitul Paun Liviu Emil \n calitate de
p~r~t \n dosarul nr. 443/216/2014 aflta pe rolul
Judec`totiei Curtea de Arge[ la data de 4.06.2014
la ora 8.30.

Numitul Markus Hersch este citat \n calitate de
p~r~t \n dosar nr. 2433/265//2012 al Judec`toriei
N`s`ud cu termen de judecat` la data de
12.06.2014.

Numitul Zepciuc Constantin, cu ultimul domiciliu
cunoscut \n comuna Vicovul de jos nr. 291, jud.
Suceava, este chemat la data de 14 Mai 2014 la
Judec`toria R`d`u]i \n ds. 4610/285/2013 de c`tre
numita Zepciuc Ana Maria pentru desfacerea
c`s`toriei.

Angelescu Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Pite[ti, str. Trivale nr. 49, este citat` în data de
29.05.2014, ora 10, la Judec`toria Pite[ti, Complet
C13A, camera 2, din Pite[ti, Bdul Eroilor nr. 5, jud.
Arge[, în calitate de pârât` în Dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena
[i Stoica Emil Sorin.

Subscrisul CREDIDAM – Centrul Rom~n pentru Ad-
ministrarea Drepturilor Arti[tilor Interpre]i, cu
sediul \n str. Jules Michelet nr. 15-17, Sector 1, Bu-
cure[ti, reprezentat prin director general {tefan
Gheorghiu, \n calitate de reclamant \n dosarul nr.
49364/3/2012 aflat pe rolul Sec]iei a IV-a Civile a Tri-
bunalului Bucure[ti, av~nd ca obiect drepturile
conexe datorate arti[tilor interpre]i, cit`m p~r~ta,
SC Unirea Comseb SRL cu sediul social \n mun.
Sebe[, Str. Gaterului nr. 26, jud. Alba, \nregistrat` \n
Registrul Comer]ului sub nr. J1/157/1998, s` se prez-
inte la termenul de judecat` din data de 27.05.2014,
cam 252, Pl2, ora 08:30.

Tribunalul Prahova sec]ia I civil`, dosar nr.
6308/105/2013. Pe rolul tribunalului Prahova se afl`
dosarul 6308/105/2013 av~nd ca obiect uzucapiune
cu termen de judecat` la data de 19.05.2014, S1,
parter, p`r]i \n cauza fiind Parohia Schiulesti \n cal-
itate de reclamant` [i comuna Izvoarele prin pri-
mar Dinulescu Margareta, \n calitate de p~r~t`.

Reclamanta Leustean Elena cheama \n instant]a pe
Leu[tean Costel-Cristinel, cu ultimul domiciliu \n sat
Covasna, com. Costuleni, jud. Ia[i, \n calitate de
p~r~t \n data de 23.05.2014, ora 9.30, la Judec`toria
Raducaneni, sala 1 – C3, av~nd dosar 589/286/2012,
pentru divor] cu minori [i pensie alimentar`.

LICITA}II
Regia Na]ional` a P`durilor – Romsilva prin Direc]ia
Silvic` Ia[i, cu sediul în Ia[i, str. Gh. Asachi nr. 2, tele-
fon 0232-244680, fax 0232-244631, anun]` anularea
licita]iei publice cu strigare programate a se
desf`[ura în data de 14.05.2014, orele 11:00, în ved-
erea vânz`rii activelor: Canton silvic Larga, grajd [i
re]ea electric` aferent`,  Canton silvic Costi[a
Vasiloaiei [i grajd, Canton silvic Corni[, grajd [i re]ea
electric` aferent`.

SC Pirania SRL Boto[ani organizeaz` licita]ie pentru
achizi]ionare de utilaje ferm` piscicol`, conform
proiectului “Investi]ii în acvacultur̀  la SC Pirania SRL
Boto[ani” Contract de finan]are nerambursabil` nr.
140/2014, prin POP 2007- 2013, cofinan]at prin FEP,
criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoas` din
punct de vedere economic, valoarea total` estimat`
a contractului 787.275,61 lei, durata contractului:
dou` luni de la semnarea contractului, data limit`
de depunere a odertelor 12.05.2014, ora 24.00: De-
talii pe www.pirania-srl.com sau la adresa sediului
social Boto[ani, str. Gen. Gh Avr`mescu 10, bl. K14,
sc.C, ap.16, tel 0231.516.630, office@pirania-srl.com,
persoan` de contact Atodiresei Jenica.

SC Petroutilaj SA societate aflat` \n reorganizare ju-
diciar`, prin administrator judiciar, anun]` v~nzarea
la licita]ie public` a activului mobil identificat cu nr.
de inventar 430400, conform Planului de Reorgani-
zare [i adresei evaluatorului nr. 389/28.04.2014.
Licita]ia public` are loc \n baza hot`r~rii Adun`rii
Creditorilor din 07.03.2012 [i 26.06.2012, a regula-
mentului de participare la licita]ie, a Planului de Re-
organizare [i adresei nr. 389/28.04.2014. Licita]iile
vor avea loc pe data de: 30.04.2014, 05.05.2014 [i
06.05.2014 orele 13.00, la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 5, cab 5E. Rela]ii suplimentare la sediul adminis-
tratorului judiciar c~t [i la telefon 0344-104.525.

Compania Na]ional` De C`i Ferate “CFR” SA Sucur-
sala Regional` De C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patri-
moniu cu sediul în Bra[ov, str. Politehnicii nr. 1,
organizeaz` la sediul societ`]ii, licita]ie public`, de-
schis`, cu strigare, în data de 22.05.2014 de la ora
11.00 pentru închirierea de loca]ii (spa]ii [i terenuri)
disponibile în vederea desf`[ur̀ rii de activit`]i com-
erciale, prest`ri servicii, publicitate, depozite, garaje,
etc., situate pe raza sta]iilor c.f/haltelor c.f/zonelor
c.f. aflate în  subordinea Sucursalei Regionale CF
Bra[ov. Pentru detalii privind loca]ia (amplasarea),
suprafa]a, destina]ia (obiect de activitate), tariful
minim de pornire al licita]iei, taxele necesare a fi
achitate pentru participarea la licita]ie, v` pute]i
adresa la sediul Sucursalei Regionale CF Bra[ov– Di-
vizia Patrimoniu (telefon: 0268/429107,
0268/410108) sau pute]i accesa site-ul www.cfr.ro
–CFR SA  -Licita]ii interne –nivel regional -închirieri.
Documenta]iile necesare particip`rii la licita]ie (cai-
ete de sarcini [i anexe) se procur`, contra cost, de la
sediul Sucursalei Regionale de C`i Ferate Bra[ov –Di-
vizia Patrimoniu. Documentele necesare admiterii
particip`rii la licita]ie se vor depune la sediul  Sucur-
salei Regionale de C`i Ferate Bra[ov– Divizia Patri-
moniu, pân` la data de 16.05.2014.

SC Servagromec SA - societate \n faliment, reprezen-
tat` legal de lichidator judiciar Projuridic IPURL, or-
ganizeaz` licita]ie public` deschis` cu strigare, \n
zilele de 06, 13 [i 20 iunie 2014 ora 13:00 la sediul  fil-
ialei UNPIR Arge[, din mun. Pite[ti, str. Egalit`]ii
nr.33, et.3, birou 7, jud. Arge[, pentru vânzarea
urm`toarelor bunuri, pe grupe, dup` cum urmeaz`:
- grupa 1 al cârei pre] de pornire licita]ie este de
18470 lei f`r` TVA compusa din teren cur]i
construc]ii in suprafa]a m`surata de 7789 mp iden-
tificat prin num`r cadastral  81124 situat in comuna
Moz`ceni, sat Malu Ro[u; - grupa 2 al cârei pre] de
pornire licita]ie este de 55520 lei f`r` TVA com-
pusa din teren cur]i construc]ii in suprafa]a
m`surata de 10048 mp si construc]iile situate pe
acesta identificate prin num`r cadastral 81123 sit-
uat in comuna  Moz`ceni, sat Zidurile;  - grupa 3
al cârei pre] de pornire licita]ie este de 581978 lei
f`r` TVA compusa din: teren cur]i construc]ii in
suprafa]a m`surata de 12438 mp si construc]iile
situate pe acesta identificate prin num`r cadas-
tral 80656, platforma betonata, împrejmuiri;
teren cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de
1637 mp si construc]iile situate pe acesta identi-
ficate prin num`r cadastral  80663, împrejmuire
sec]ie; bunuri mobile ce se afl` in atelierul
mecanic: electrocompresor aer; transformator
sudura 4 buc`]i; strung paralel; freza orizontala;
polizor electric 4 buc; fier`str`u alternativ; grup
sudura motor termic; ma[ina dozat suc; banc
centricubat pompa injec]ie; pod rulant; banc de
lucru cu menghina 3 buc; masa sudura cu venti-
lator 2 buc; dulap metalic 3 buc; alte bunuri ce se
afla pe cele 2 terenuri: 6 buc grapa stelata  GS -1,2;
ma[ina de împr`[tiat gunoi MIG 6 situate in co-
muna  Slobozia, sat Slobozia; - grupa 4 al cârei
pre] de pornire licita]ie este de 98142 lei f`r` TVA
compusa din:  teren cur]i construc]ii in suprafa]a
m`surata de 15897 mp si construc]iile situate pe
acesta identificate prin num`r cadastral 80634,
situate in comuna  Slobozia, sat Slobozia;
Men]ionez ca pe teren se afla 2 construc]ii (castel
apa + put forat la mare adâncime)  ce apar]in
Prim`riei Slobozia si nu fac obiectul prezentei
vânz`ri. - grupa 5 al cârei pre] de pornire licita]ie
este de 20902 lei f`r` TVA compusa din: teren
cur]i construc]ii in suprafa]a m`surata de 4003

mp si împrejmuire plasa sarma situata pe acesta,
identificat prin num`r cadastral  80664 situat in co-
muna  Slobozia, sat Slobozia; Men]ionez ca pe teren
se afla 1 construc]ie (moara)  ce nu apar]ine SC Ser-
vagromec SA - societate in faliment si nu face obiec-
tul prezentei vânz`ri. - grupa 6 alte bunuri ce se vând
individual al c`ror pre] de pornire licita]ie f`r` TVA
este: microcalculator PS Nitron pre] 143 lei; calcula-
tor PENTIUM pre] 143 lei; imprimanta  Citizen pre]
30 lei; 6 fi[ete metalice vechi 38 lei/buc; 2 televi-
zoare alb negru pre] 75 lei/buc; ma[ina afinat solul
MAS 60 pre] 413 lei; 1 buc sem`n`toare SPC 8 pre]
1110 lei; 2 buc ma[ina amendamente MA 3,5 pre]
1688 lei/buc; instala]ie erbicidat part. IEP 500 pre]
405 lei; vindrover E–302 numai structura metalica
pre] 1500 lei; 2 buc remorca  2 RBB – 5,1 pre] 1200
lei/buc, ridic`tor hidraulic 1 to. pre] 500 lei.
Ofertan]ii vor trebui sa depun` o cerere de partici-
pare la licita]ie care s` cuprind` grupa sau bunul in-
dividual pentru care liciteaz` , si sa fac` dovada
achit`rii unei cau]iunii de minim 10% din pre]ul de
pornire licita]ie a grupei sau bunului individual ofer-
tate , in contul SC Servagromec SA  nr. RO43 BUCU
1091 2134 8609 0RON deschis la Alpha Bank Roma-
nia SA sucursala Pite[ti pan` in ziua licita]iei
ora.12.00 . Rela]ii suplimentare se pot ob]ine zilnic
\ntre orele 10 - 14 la telefon 0729 980 402.

Prim`ria Comunei Arice[tii Rahtivani, Str. Principal`,
nr.75, sat Arice[tii Rahtivani, jude]ul Prahova, orga-
nizeaz` licita]ie public` cu ofert` în plic sigilat în
data de 20.05.2014 ora-10.00 la sediul prim`riei în
vederea închirierii unui spa]iu din cl`direa Gr̀ dini]ei
situate în satul Târg[oru Nou, comuna Arice[tii Rah-
tivani în suprafa]` de 72.00mp, pentru activit`]i
comerciale. Depunerea cererilor de înscriere la
licita]ie înso]ite de documentele solicitate se
primesc pân` cel târziu în ziua de 20.05.2014 ora-
09.00 [i se depun la registratura prim`riei. Docu-
menta]ia de licita]ie poate fi ridicat` de la sediul
Prim`riei Arice[tii Rahtivani între orele 9.00-15.00
pân` în data limit`: 12.05.2014 ora-12.00. Persoana
interesat` are dreptul de a solicita clarific`ri privind
documenta]ia de licita]ie pân` la data de 14.05.2014,
ora-14.00. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la
tel. 0244.380.068, persoan` de contact Ungureanu
Daniel. Primarul Comunei Arice[tii Rahtivani, Alexan-
dru Cristea.

Anun] de participare la concesionarea prin ne-
gociere direct`: 1. nforma]ii generale privind conce-
dentul: Consiliul Local Babadag, cod fiscal 4508533;
Adresa: Jude]ul Tulcea, ora[ul Babdag, Str. Repub-
licii nr. 89. Nr. tel. 0240-561.012, fax 0240-562.939; e-
mail: urbanism@primaria-babadag.ro. 2.
Informa]ii generale privind obiectul concesiunii: -
teren cu suprafa]a de 48.000 mp, situat \n extrav-
ilan T81, P954 – partial; 3. Informa]ii privind Docu-
menta]ia de atribuire. 3.1. orice persoan` interesat`
are dreptul de a solicita [i de a ob]ine
documenta]ia de atribuire punerea la dispozi]ia
oric`rei persoane interesate care a \naintat o solic-
itare \n acest sens, a unui exemplar din docu-
menta]ia de atribuire se realizeaz` \n mod direct,
nerestric]ionat [i deplin, prin mijloace electronice
sau pe suport hartie. 3.2. Compartimentul respon-
sabil din cadrul concedentului: serviciul Urbanism
din cadrul prim`riei ora[ului Babdag, Str. Cabanei
nr. 5. 3.3 Documenta]ia de atribuire se pune la dis-
pozi]ia solicit`rilor \n mod gratuit. 3.4. Data limit`
pentru solicitarea clarific`rilor 05.05.2014. 4. In-
forma]ii privind ofertele. 4.1. Data limit` de
depunere a ofertelor: 08.05.2014, ora 09:00, la sec-
retariatul Prim`riei ora[ului Babadag, str. Repub-
licii nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, \n 1 exemplar. 5.
{edin]a de deschidere va avea loc \n data de
08.05.2014, ora 10:00 la sediul prim`riei ora[ului
Babadag, str. Republicii nr. 89. 6. Informa]ii privind

instan]a competent` \n solu]ionarea litigiilor
ap`rute: contesta]iile se depun \n termen de 5 zile
de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul
concedentului, men]ionat la punctul 1, iar ac]iunea
de justi]ie se introduce la sec]ia de contencios ad-
ministrativ a Tribunalul Tulcea \n termen de 30 de
zile. 7. Data transmiterii anun]ului de atribuire
catre Institu]iile abilitate \n vederea public`rii:
25.04.2014.

Debitorul SC Linx SRL –în lichidare, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vân-
zare: 1.Stoc de marf` în valoare de 2.477,00 Lei ex-
clusiv TVA. Pre]ul de pornire al licitatilor pentru
stocul de marf`, proprietatea SC Linx SRL
reprezint` 100% din valoarea aratat` Raportul de
Evaluare exclusiv TVA. -Participarea la licita]ie este
condi]ionat` de: -consemnarea în contul nr.
RO19BREL0002000827380100 deschis la Banca
Libra Internet Bank  -Sucursala Ploie[ti pân` cel
târziu cu 24 ore înainte de [edin]a de licita]ie a
garan]iei de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei.
Prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
07.05.2014, ora 15.00, în cazul în care stocul de
marf` nu se adjudec` la aceast` dat`, urm`toarele
[edin]e de licita]ii vor fi în data de 14.05.2014;
21.05.2014; 28.05.2014; 04.06.2014; 11.06.2014;
18.06.2014; 25.06.2014. Toate [edin]ele de licita]ii
se vor desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Elena Doamna, nr. 44 A, jud. Prahova.
Pentru rela]ii suplimentare suna]i la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru
rela]ii suplimentare cu un telefon în prealabil dl
Cristian Ciocan, 0753.999.028. 

MATRIMONIALE
Pensionar`, 65 ani, studii superioare dore[te o
toamn` t~rzie l~ng` un domn tomnatic. Telefon
0755.333.491.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marf` pe nu-
mele Costache Adrian. |l declar nul.

Pierdut atestat profesional transport marf` pe nu-
mele Militaru Mihai Bogdan. |l declar nul.

Pierdut [tampil` arhitect emis` de Ordinul
Arhitec]ilor cu nr. TNA 7139. O declar nul`.

SC Alexis Com SRL declar` pierderea [tampilei ro-
tunde cu 1 (una) stelu]` pe data de 23 Aprilie 2014.

SC Spirit Wood Investments RO 21181775 declar pier-
dut` [tampil` rotund`: Societatea Comercial` Spirit
Wood Investments SRL C.U.I. – 21181775 Bucure[ti
Romînia

DECESE

SC DUMAGAS TRANSPORT SA
cu sediul \n Craiova, jude]ul
Dolj, lider pe pia]a de trans-
port [i logistic` \n Romania 

[i Europa de est, datorit` 
expansiunii sale \n domeniu, 

selecteaz` \n vederea angaj`rii
personal corespunz`tor pentru

postul de conduc`tor auto 
categoria C+E:- pentru 

transport interna]ional de
marf` (minim 1 an experien]`

interna]ional`). Se ofer`
condi]ii de lucru \ntr-o echip`

omogen` de profesioni[ti 
[i salariu atractiv. Rela]ii 
[i program`ri la telefon:
0733100396; 0372512094 
sau la adresa de e-mail: 
transport@dumagas.ro.

Publicitate

Publicitate

Cu durere în suflet
anun]`m decesul medicului

THEODOR ENåCHESCU, 
membru al Academiei
Române. Dumnezeu 

s`-l odihneasc` 
în împ`r`]ia Sa! 

Familia îndurerat`



Sport
Mar]i, 29 aprilie 2014 JURNALUL NA}IONAL 15

LIGA 1, 
ETAPA A 29-A
VINERI
Ceahl`ul – Gaz Metan 0-1
R. Zaharia (‘17)

SÅMBåTå
O]elul – S`geata 0-1
S. Pan` (‘58)
„U“ Cluj – FC Vaslui 1-0
M. Nicu (‘12)

DUMINICå
Astra – CFR Cluj 1-0
M. Cristescu (‘15)
Pandurii – ACS Poli 0-1
Belu ('32)
Concordia – Dinamo 1-3
Wellington ('51-pen.)/ 
L. Rus ('20-pen.), 
C. Matei ('31-pen.), 
}ucudean ('34)

IERI
Corona – Viitorul
Steaua – FC Bra[ov
Petrolul – FC Boto[ani

Clasament
1. Steaua 28 60-16 65
2. Astra 29 57-26 59
3. Petrolul 28 41-18 55
4. Dinamo 29 45-26 52
5. FC Vaslui 29 35-19 48
6. Pandurii 28 48-34 42
7. CFR Cluj 29 35-29 41
8. FC Boto[ani 28 31-43 38
9. Gaz Metan 29 29-32 36

10. „U“ Cluj 29 27-41 36
11. ACS Poli 29 23-32 34
12. Concordia 29 31-40 34
13. Ceahl`ul 29 22-29 33
14. S`geata 29 25-45 32
15. O]elul 29 31-45 31
16. FC Bra[ov 28 28-35 30
17. Viitorul 28 19-45 27
18. Corona 28 20-51 14

Finalul de campionat depoziteaz`
fotbalul în presta]ii tot mai le[inate.
Clasamentul este aproape gata,
marii gu]ani odihnesc în nesim]ire
[efeasc`, repeten]ii s-au împ`cat cu
soarta, nici o ambi]ie nu mai este
capabil` s` activeze pofta de joac`
a crampona]ilor. Mortul e pe mas`
[i lumânarea s-ar stinge de bun`
voie dac` atmosfera n-ar fi animat`
de scandalurile pentru care am
avut întotdeauna s`mân]` de cea
mai bun` calitate. Cutrele b`trâne
o ard în extaz.

Steaua [i Dinamo sau Dinamo
[i Steaua defineau în trecut o rivali-
tate sportiv` admirabil`. Pentru c`
fotbali[tii celor dou` echipe, supor-
terii [i conduc`torii lor [tiau s`-[i
petreac` adversit`]ile p`strând o
distan]` precaut` fa]` de jego[enia
uman`. Pân` [i înjur`tura, atunci
când nu putea fi evitat`, avea un
oarece suport al respectului. Para-
doxal, furia ultra[ilor izvora tocmai
din recunoa[terea valorii adver-
sarului. Acum valoarea s-a
cumin]it r`u de tot. {i, din p`cate,
rivalitatea dintre cele dou` echipe
cloce[te mai mult prin min]i bol-
nave. Adev`ra]ii f`pta[i ai fotbalu-
lui trec în plan secund. Iar prim-
planul este confiscat de scandalul
unor cumetre de toat` grea]a.

Amintirile [i prezentul populat
de precupe]e precum Prodanca
creeaz` vecin`t`]i deloc conforta-
bile. Femeia nu-i proast`. Dar

încerc s`-mi imaginez cât de pro[ti
sunt cei care suport` mizeriile pe
care le dezvolt` în jurul s`u acest`
precupea]` a fotbalului. Cât de
pro[ti sunt cei care asist` f`r`
reac]ie la faptul c` Prodanca îi
folose[te pe Szukala, Adi Popa,
Stanciu, Filip sau Pârvulescu pe
post de recuzit` derizorie în 
emisiunilor sale de calitate îndo-
ielnic`. Prodanca obi[nuie[te s`
spun`, atunci când se refer` la 
fotbali[tii pe care îi reprezint`, 
FOTBALI{TII PE CARE ÎI AM. 
S` fie vorba despre un exagerat
sim] al propriet`]ii sau despre o
sinceritate pe care nu o în]elegem?

Prodanca gre[e[te mult. Dar 
[i mai mult gre[e[te so]ul din
dotare. Nu ne intereseaz` gradul 
de subordonare pe care Lauren]iu
Reghekampf îl accept` în familie.
Dar este inadmisibil ca
Reghekampf s` devin` juc`ria
so]iei [i din postura de antrenor al
Stelei. Fiindc` atunci el cheltuie[te
din prestigiul Stelei. Fiindc` atunci
el creeaz` adversit`]i inutile fa]` de
echipa la care este doar angajat.

Impresara Prodan [i antrenorul
Reghekampf n-au func]ionat in-
dependent nici în cazul lui Dorin
Rotariu. Fotbalistul dinamovist,
fraged fiind, în loc s` fie protejat de
impresar`, a fost devorat de aceasta
f`r` scrupule. În interes publicitar.
Conduc`torii dinamovi[ti au
reac]ionat firesc. Aveau acest drept
deoarece fotbalistul se afl` sub 
contract cu Dinamo. F`r` justifi-
care a intervenit so]ul. Adic`
Reghekampf, adic` antrenorul
Stelei. Cel care l-a numit pe
Negoi]` t`ura[ comunal. Nu [tim
dac` remarca s-a vrut r`ut`cioas`
sau dac` ea este doar rezultat al
invidiei. Fiindc` am auzit vor-
bindu-se [i despre o vi]ic` blond`. 

Dan 
Dumitrescu

dan.dumitrescu@jurnalul.ro

Punctul pe Ei

Mortul e pe mas`, cutrele
b`trâne o ard în extaz

Mihai Igiro[anu

R`zvan Burleanu ofer` aproape la
fiecare apari]ie public`, a[a cum a
fost conferin]a de pres` sus]inut` ieri,
declara]ii prin care confirm` faptul c`
trateaz` pe toat` lumea la mi[to.
Dup` ce Jurnalul Na]ional a sem-
nalat prieteniile gra]ie c`rora se
\ncearc` implementarea c~torva
oameni \n func]ii importante [i
b`noase ale FRF, pre[edintele neva-
lidat a declarat: „Schimbarea mem-
brilor comisiilor UEFA nu mi-a
apar]inut. Am primit o în[tiin]are din
partea forului european c` putem s`
schimb`m membrii acestor comisii,
mai ales c` la conducerea Federa]iei
a venit un nou management. To]i
membrii au votat noua organigram`
a FRF. La UEFA am înaintat o list` cu
propuneri, urmând ca cei de acolo

s` trimit` confirmarea“. |n primul
r~nd, oamenii propu[i pentru
\nlocuirea celor din echipa lui Mircea
Sandu sunt adu[i de R`zvan
Burleanu, a[a c` schimbarea chiar \i
apar]ine, iar \n al doilea r~nd, mem-
brii care au votat, au votat numele
propuse de Burleanu, nu de altcine-
va. Altfel, acela[i Burleanu a afirmat
c` „voi \ncerca s` promovez candi-
datura Rom~niei la Euro 2020!“. O
ini]iativ` l`udabil`, dar [i aici sunt
dou` probleme. Una ar fi aceea c`
liderul invalidat nu este cunoscut la
UEFA dec~t dac` are \n fa]` pl`cu]a
cu numele [i cu sigla FRF, iar a doua
este aceea c` de cursul firesc al
dosarului de candidatur` s-a ocupat
[i se ocup` efectiv fostul pre[edinte,
Mircea Sandu, singura figur` din fot-
balul rom~nesc recunoscut` la forul
european. 

Ne iei la mi[to?
Pre[edintele nevalidat al
FRF \[i continu` „recitalul“  

ADUNåRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii
de Construc]ii în Transporturi Bucure[ti SA, cu
sediul în Bucure[ti, Str. Opanez nr.3A, sector 2, în-
registrat` la ORC sub nr. J40/994/1991, C.U.I. RO 949
(denumit` în continuare “Societatea”), În temeiul
Legii privind societ`]ile nr. 31/1990, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare (“Legea
nr.31/1990”), Legii nr. 297/2004 privind pia]a de cap-
ital, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare
(“Legea nr. 297/2004”), Regulamentului C.N.V.M.
nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
ac]ionarilor în cadrul adun`rilor generale ale so-
ciet`]ilor comerciale, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare [i al Actului Constitutiv al Societ`]ii, Con-
voac`: 1. Adunarea General` Extrordinar` a
Ac]ionarilor Societ`]ii (AGEA) pentru dat` de
30.05.2014 ora 9,00 la Punctul de lucru al Societ`]ii
din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera Tunari
nr.2/II, Cl`direa ‘’North Center’’, et.6. 2. Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor Societ`]ii (AGOA)
pentru dat` de 30.05.2014 ora 9,15 la Punctul de
lucru al Societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera Tunari nr.2/II, Cl`direa ‘’North Center’’, et.6.
Dreptul a participa [i vota în cadrul AGEA [i AGOA,
apar]ine tuturor ac]ionarilor înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor Societ`]ii ]inut de Depozitarul Central
SA Bucure[ti, la sfâr[itul zilei de 20.05.2014, consid-
erat` dat` de referin]` pentru aceaste adun`ri
(„Data de Referin]`”). În cazul în care la data
men]ionat` mai sus nu se întrunesc condi]iile de
validitate/ cvorumul de prezen]a prev`zute de
Legea nr.31/1990 [i de Actul Constitutiv al Societ`]ii,
se convoac` [i se fixeaz` în temeiul art.118 din Legea
nr. 31/1990 cea de-a doua A.G.E.A. [i A.G.O.A ale So-
ciet`]ii pentru dat` de 31.05.2014, la acelea[i ore, în
acela[i loc, cu aceea[i ordine de zi [i Data de
Referin]`. Ordinea de zi a Adun`rii Generale Extra-
ordinare a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. Modifi-
carea Actului Constitutiv dup` cum urmeaz`:
Modificarea art. 19 alin.(1), astfel: „Consiliul de Ad-
ministra]ie este format din 3 membrii”. Restul
prevederilor Actului Constitutiv r`mân neschim-
bate. 2. Aprobarea ca Dat` de Înregistrare a zilei
de 18.06.2014, conform art.238 alin.(1) din Legea
nr.297/2004, pentru identificarea ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile adoptate în
prezen]a Adunare General` Extraordinar` a
ac]ionarilor. 3. Desemnarea persoanei împuter-
nicite de a încheia [i/ sau semna în numele So-
ciet`]ii [i/ sau al ac]ionarilor Societ`]ii hot`rârile
prezentei Adun`ri Generale [i Actul Constitutiv Ac-
tualizat, precum [i pentru a efectua toate for-
malit`]ile legale pentru înregistrarea, publicitatea,
opozabilitatea, executarea [i publicarea acestora.
Ordinea de zi a Adun`rii Generale Ordinare a
Ac]ionarilor este urm`toarea: 1. a) Aprobarea
situa]iilor financiare anuale pentru exerci]iul finan-
ciar 2013, pe baza Raportului Consiliului de Admin-
istra]ie privind activitatea desf`[urat` în anul 2013
[i a Raportului auditorului financiar privind
situa]iile financiare ale anului 2013. b) Prezentarea,
discutarea [i aprobarea Raportului Consiliului de
Administra]ie pentru anul 2013 [i a Raportului
Anual întocmit conform prevederilor art.112 indice
1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind
emiten]ii [i opera]iunile cu valori mobiliare, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. c) Aprobarea
desc`rc`rii de gestiune a membrilor Consiliului de
Administra]ie, pentru activit`]ile desf`[urate în ex-
erci]iul financiar din anul 2013, în baza rapoartelor
prezentate. d) Aprobarea Programului de activitate
(planului de investi]ii) [i a Bugetului de Venituri [i
Cheltuieli pentru anul 2014. 2. Revocarea unor
membri ai Consiliului de Administra]ie. 3. Alegerea

unor noi membri ai Consiliului de Administra]ie.
4.Aprobarea ca Dat` de Înregistrare a zilei de
18.06.2014, conform art.238 alin.(1) din Legea
nr.297/2004, pentru identificarea ac]ionarilor
asupra c`rora se r`sfrâng hot`rârile adoptate în
prezen]a Adunare General` Ordinar` a ac]ionarilor.
5. Desemnarea persoanei împuternicite de a
încheia [i/ sau semna în numele Societ`]ii [i/ sau
al ac]ionarilor Societ`]ii hot`rârile prezen]ei
Adun`ri Generale, precum [i pentru a efectua toate
formalit`]ile legale pentru înregistrarea, publici-
tatea, opozabilitatea, executarea [i publicarea aces-
tora. La Adun`rile Generale ale Ac]ionarilor sunt
îndrept`]i]i s` participe [i î[i pot exercita dreptul
de vot numai ac]ionarii înregistra]i în Registrul
Ac]ionarilor Societ`]ii la Data de Referin]`
(20.05.2014), conform prevederilor legale [i ale Ac-
tului Constitutiv, personal (prin reprezentan]ii le-
gali) sau prin reprezentant (pe baz` de Procura
special`). Lista cuprinzând informa]ii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu [i calificarea profe-
sional` ale persoanelor propuse pentru func]ia de
administrator, va fi disponibil` la sediul societ`]ii
începând cu data de 29.04.2014, putând fi consul-
tat` de ac]ionari. Accesul ac]ionarilor îndrept`]i]i
s` participe la Adun`rile Generale ale Ac]ionarilor
este permis prin simpla proba a identit`]ii acestora
f`cut`, în cazul ac]ionarilor persoane fizice, cu actul
de identitate (buletin de identitate/ carte de iden-
titate pentru cet`]enii romani sau, dup` caz,
pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini) [i, în cazul persoanelor juridice, cu actul de
identitate al reprezentantului legal (buletin de iden-
titate/ carte de identitate pentru cet`]enii romani
sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pen-
tru cet`]enii str`ini). Calitatea de reprezentant legal
se dovede[te cu un certificat constatator eliberat
de registrul comer]ului sau orice alt document emis
de c`tre o autoritate competenta din statul în care
ac]ionarul este înmatriculat legal, care atest` cali-
tatea de reprezentant legal, prezentat în original
sau copie conform` cu originalul. Documentele
care atest` calitatea de reprezentant legal al
ac]ionarului persoan` juridic` vor fi emise cu cel
mult 3 luni înainte de data public`rii convocatoru-
lui Adun`rilor Generale ale Ac]ionarilor. Reprezen-
tan]ii persoanelor fizice vor fi identifica]i pe baza
actului de identitate (buletin de identitate/ carte
de identitate pentru cet`]enii romani sau, dup` caz,
pa[aport/ legitima]ie de [edere pentru cet`]enii
str`ini), înso]it de Procura special` semnat` de
c`tre ac]ionarul persoan` fizic`. Reprezentan]ii
ac]ionarilor persoane juridice î[i vor dovedi cali-
tatea pe baza actului de identitate (buletin de iden-
titate/ carte de identitate pentru cet`]enii rom~ni
sau, dup` caz, pa[aport/ legitima]ie de [edere pen-
tru cet`]enii str`ini), înso]it de Procura special`
semnat` de reprezentantul legal al persoanei ju-
ridice respective. Reprezentan]ii ac]ionarilor per-
soane juridice vor prezenta [i un document oficial
care atest` calitatea de reprezentant legal al sem-
natarului procurii speciale (dovada emis` de o au-
toritate competent`, în original sau copie conform`
cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data
public`rii convocatorului Adun`rilor Generale ale
Ac]ionarilor). Documentele prezentate într-o
limb` str`in`, alta decât limba englez` (cu excep]ia
actelor de identitate valabile pe teritoriul României)
vor fi înso]ite de traducerea realizat` de un
traduc`tor autorizat, în limba rom~n` sau în limba
englez`. Începând cu data de 29.04.2014, pot fi
ob]inute, la cerere, în fiecare zi lucr`toare, între
orele 08.00-16.00, de la punctul de lucru al
societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera–
Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6, prin fax
sau po[ta. Formularele de Procuri speciale pentru
reprezentarea ac]ionarilor în Adun`rile Generale

ale Ac]ionarilor, proiectele de hot`râri, docu-
mentele [i materialele informative referitoare la
problemele/ aspectele incluse pe ordinea de zi.
Dup` completarea [i semnarea Procurilor speciale
pentru reprezentarea ac]ionarilor în Adun`rile Gen-
erale ale Ac]ionarilor, care vor fi puse la dispozi]ie
de Societate, un exemplar original al Procurii spe-
ciale se va depune/ expedia la punctul de lucru al
societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera–
Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6 pân` la
data de 28.05.2014 ora 9,00. Ac]ionarii vor trans-
mite Societ`]ii [i copia certificata a actului de iden-
titate al ac]ionarului persoan` fizic` (BI/CI/
Pa[aport/ Legitima]ie de [edere). În cazul per-
soanelor juridice, se va prezenta [i un document
oficial emis de o autoritate competenta privind
identitatea reprezentantului legal al ac]ionarului
persoan` juridic`, în original sau copie conform`
cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data
public`rii convocatorului Adun`rilor Generale ale
Ac]ionarilor. Institu]iile de credit care presteaz`
servicii de custodie pentru ac]ionarii Societ`]ii pot
semna [i transmite Procurile speciale în numele
clien]ilor acestora, în baza drepturilor conferite
acestora prin contractele de custodie [i a instruc]iu-
nilor punctuale de vot primite de la clien]i pentru
aceste Adun`ri Generale ale Ac]ionarilor. În acest
caz, Procurile speciale vor fi înso]ite de o declara]ie
pe proprie r`spundere dat` de institu]ia de credit
care a primit împuternicirea de reprezentare prin
Procura special`, din care s` reias` c`: -institu]ia de
credit presteaz` servicii de custodie pentru respec-
tivul ac]ionar; -instruc]iunile din Procura special`
sunt identice cu instruc]iunile din cadrul cadrul
mesajului SWIFT primit de institu]ia de credit pen-
tru a vota în numele respectivului ac]ionar; -
procura special` este semnat` de c`tre ac]ionar.
Procurile speciale [i declara]ia pe proprie r`spun-
dere dat` de institu]ia de credit care a primit îm-
puternicirea de reprezentare prin Procura special`,
trebuie depuse la sediul Societ`]ii în original, sem-
nate [i, dup` caz, stampilate, f`r` îndeplinirea altor
formalit`]i în leg`tur` cu form` acestor docu-
mente, în termenele men]ionate mai sus.
Ac]ionarii reprezentând individual sau împreun`
mai mult de 5% din capitalul social al Societ`]ii au
dreptul, în condi]iile legii, s` introduc` noi puncte
pe ordinea de zi [i s` fac` propuneri de hot`râre
pentru punctele incluse sau astfel introduse pe or-
dinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data
public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Solicit`rile vor fi transmise
în scris, la sediul social din Bucure[ti, str. Opanez
nr.3A, sector 2 sau la punctul de lucru al societ`]ii
din Ora[ul Voluntari, Jud.Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”, cu men]iunea „Pen-
tru Adunarea General` Extraordinar`/ Ordinar` a
ac]ionarilor din data de 30/31.05.2014”. În acela[i
termen, orice ac]ionar interesat poate transmite
Societ`]ii, în scris, propuneri de candida]i pentru
Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii. Propunerile
vor fin înso]ite de Curiculum vitae al candidatului
propus (din care s` rezulte calificarea profesional`)
[i de declara]ia candidatului propus, pe propria
r`spundere, c` accept` mandatul de administrator
al Societ`]ii [i c` îndepline[te cerin]ele legale pen-
tru calitatea de Administrator al Societ`]ii. Orice
ac]ionar interesat are dreptul de a adresa Consiliu-
lui de Administra]ie întreb`ri referitoare la punctele
de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de
la data public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, iar r`spunsurile vor fi
disponibile la Punctul de lucru al Societ`]ii în-
cepând cu data de 20.05.2014, ora 8,00. Pentru ex-
erci]iul drepturilor mai sus men]ionate, ac]ionarii
vor transmite Societ`]ii [i copia certificata a actu-
lui de identitate al ac]ionarului persoan` fizic`

(BI/CI/ Pa[aport/ Legitima]ie de [edere). În cazul
persoanelor juridice, se va prezenta [i un document
oficial emis de o autoritate competent` privind
identitatea reprezentantului legal al ac]ionarului
persoan` juridic`, în original sau copie conform`
cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data
public`rii convocatorului Adun`rilor Generale ale
Ac]ionarilor. Formularele de Procuri speciale actu-
alizate pot fi ob]inute, la cerere, în fiecare zi
lucr`toare, între orele 08.00-16.30, de la punctul de
lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str.
Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6,
începând cu data de 20.05.2014, ora 8:00. La data
convoc`rii, capitalul social al Societ`]ii este de
19.627.217,50 lei [i este format din 7.850.887 ac]iuni
ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea
nominal` de 2,50 lei, fiecare ac]iune dând dreptul
la un vot în Adunarea General` a Ac]ionarilor. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de la punctul
de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov,
str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North Center”,
sau la nr. de telefon 021/210.60.25, int.128, între
orele 08:00–16:30.

Convocare: Consiliul de Administra]ie al Construc]ii
Feroviare Ia[i S.A.,  cu sediul în Bucure[ti, sector 2,
str. Opanez nr.3A, et.3, camera nr.66, înregistrat` la
Oficiul Registrului Comer]ului sub nr.
J40/12059/2012; C.U.I. RO 1956052 (denumit` în
continuare „Societatea”), în conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990, republicat`, cu toate
modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i cele ale Ac-
tului Constitutiv al Societ`]ii, convoac`: I. Adunarea
General` Ordinar` a Ac]ionarilor (AGOA) pentru
data de  30.05.2014, ora 11.00 la Punctul de lucru al
Societ`]ii din  Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera
Tunari nr.2/II, Cl`direa ‘’North Center’’, et.6. II.
Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
(AGEA) pentru data de 30.05.2014, ora 11.30 la Punc-
tul de lucru al Societ`]ii din Ora[ul Voluntari, Jud.
Ilfov, str. Pipera Tunari nr.2/II, Cl`direa ‘’North Cen-
ter’’, et.6. În cazul în care la data men]ionat` mai
sus nu se întrunesc condi]iile de validitate/ cvoru-
mul de prezenta prev`zute de Legea nr.31/1990 [i
de Actul Constitutiv al Societ`]ii, se convoac` [i se
fixeaz` în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea
de-a doua A.G.E.A. [i A.G.O.A ale Societ`]ii pentru
data de 31.05.2014, la acelea[i ore, în acela[i loc, cu
aceea[i ordine de zi [i Data de Referin]`. Dreptul de
a participa [i vota în cadrul AGOA/AGEA apar]ine
tuturor ac]ionarilor înregistra]i în registrul ac]ionar-
ilor Societ`]ii la sfâr[itul zilei de 20.05.2014, consid-
erat` data de referin]`. I. Ordinea de zi a Adun`rii
Generale Ordinare a Ac]ionarilor este urm`toarea:
1. Aprobarea situa]iilor financiare anuale pentru ex-
erci]iul financiar 2013, pe baza Raportului Consiliu-
lui de Administra]ie privind activitatea desf`[urat`
în anul 2013 [i a Raportului auditorului financiar
privind situa]iile financiare ale anului 2013. 2. Apro-
barea desc`rc`rii de gestiune a Membrilor Consili-
ului de Administra]ie ai Societ`]ii, pentru
activitatea desf`[urat` în exerci]iul financiar din
anul 2013, în baza rapoartelor prezentate. 3. Apro-
barea Programului de activitate (planului de in-
vesti]ii) [i a Bugetului de Venituri [i Cheltuieli
pentru anul 2014. 4. Revocarea membrilor Consiliu-
lui de Administra]ie, urmare expir`rii mandatului
în data de 31.05.2014. 5. Alegerea unor noi membrii
ai Consiliului de Administra]ie. 6. Desemnarea per-
soanei împuternicite de a încheia [i/sau semna în
numele Societ`]ii [i/sau al ac]ionarilor Societ`]ii
hot`rârile prezentei Adun`ri Generale, precum [i
pentru a efectua toate formalit`]ile legale pentru
înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, exe-
cutarea [i publicardinea de zi a Adun`rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor este urm`toarea: 1.
Aprobarea împuternicirii dlui. Icleanu Virgil,

cet`]ean român, domiciliat în Bucure[ti, Bld. Banu
Manta, nr.16, bl.27, sc.C, et.6 ap.139, Sector 1, identi-
ficat cu C.I. seria RD nr.536683, CNP: 1520822400178,
emis` de SPCEP S1 biroul nr.4, care individual sau
împreun` cu dna. Dumitru Camelia, domiciliat` în
Bucure[ti, Bd. Iuliu Maniu nr.59, bl. 10A, sc.7 et. 4,
ap.313,  sect. 6, identificat` cu C.I., seria RT, nr.
401061, emisa de SPCEP S6 biroul nr.2, la data de
13.03.2006, s` reprezinte Societatea în fa]a BRD-
Groupe Societe Generale S.A. s` realizeze
urm`toarele: -s` negocieze, semneze, perfecteze,
elibereze [i întocmeasc` (în forma autentic`, unde
este cazul) în numele [i pe seama Societ`]ii, Con-
tractele de Credit, Contractele de Garan]ie, precum
[i toate actele, confirm`rile [i documentele în
leg`tur` cu acestea, precum [i orice alt` modificare
ale acestora, în vederea îndeplinirii a rezolu]iilor
adoptate în prezenta hot`râre. -s` înteprind` toate
ac]iunile în leg`tur` cu înregistrarea Contractelor
de Garan]ie sau a amendamentelor aduse acestora
la Arhiva Electronic` [i Garan]ii Reale Mobiliare [i/
sau Carte Funciar` competent` [i/ sau Registrul
Comer]ului competent [i/ sau în registrul ac]ionar-
ilor Societ`]ii [i/ sau în leg`tur` cu notificarea [i/
sau îndeplinirea oric`rei formalit`]i necesare în fa]a
oric`rei alte autorit`]i competente sau ter]elor
p`r]i interesate, precum [i pentru publicarea
prezentei Hot`râri în Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a [i în general s` îndeplineasc` toate
ac]iunile [i demersurile necesare sau utile în scopul
tranzac]iei avute în vedere de documentele
men]ionate în rezolu]iile de mai sus. 2. Aprobarea
posiblit`]ii persoanelor men]ionate la art.1, re-
spectv: dl. Icleanu Virgil [i dna Dumitru Camelia de
a delega c`tre ter]i, una sau mai multe dintre pre-
rogativele mandatate prin prezenta hot`râre. 3. Re-
vocarea dreptului de semn`tur` acordat dlui Sraer
Aurel prin Hot`rârea AGEA nr. 9/29.08.2013, în-
cepând cu data de 01.06.2014. Ac]ionarii înscri[i în
Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la data de referin]`
19.05.2014, vor putea participa la A.G.O.A./ A.G.E.A.
fie personal, fie prin mandatar, în baza unei împut-
ernicirii speciale, data cel pu]in sub semn`tur` pri-
vat`, un exemplar original al Procurii speciale se va
depune/ expedia la punctul de lucru al societ`]ii
din Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”, et.6 pân` la data de
28.05.2014, ora 11,00. Lista cuprinzând informa]ii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu [i califi-
carea profesional` ale persoanelor propuse pentru
func]ia de administrator, va fi disponibil` la sediul
societ`]ii, putând fi consultat` [i completat`  de
ac]ionari. Ac]ionarii reprezentând individual sau
împreun` mai mult de 5% din capitalul social al So-
ciet`]ii au dreptul, în condi]iile legii, s` introduc`
noi puncte pe ordinea de zi [i s` fac` propuneri de
hot`râre pentru punctele incluse sau astfel intro-
duse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile
de la data public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. Solicit`rile vor fi trans-
mise în scris, la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II,
Cl`direa “North Center”, et.6, cu men]iunea „Pentru
Adunarea General` Ordinar`/ Extraordinar` a
ac]ionarilor din data de 30/31.05.2014”. În acela[i
termen, orice ac]ionar interesat poate transmite
Societ`]ii, în scris, propuneri de candida]i pentru
Consiliul de Administra]ie al Societ`]ii. Propunerile
vor fin înso]ite de Curiculum vitae al candidatului
propus (din care s` rezulte calificarea profesional`)
[i de declara]ia candidatului propus, pe propria
r`spundere, c` accept` mandatul de administrator
al Societ`]ii [i c` îndepline[te cerin]ele legale pen-
tru calitatea de Administrator al Societ`]ii. Orice
ac]ionar interesat are dreptul de a adresa Consiliu-
lui de Administra]ie întreb`ri referitoare la punctele
de pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de

la data public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, iar r`spunsurile vor fi
disponibile la Punctul de lucru al  Societ`]ii în-
cepând cu data de 20.05.2014, ora 8,00. Începând
cu data de 29.04.2014, pot fi ob]inute, la cerere, în
fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-16.00, de la
punctul de lucru al societ`]ii din Ora[ul Voluntari,
Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari nr.2/II, Cl`direa “North
Center”, et.6, prin fax sau po[t`, Formularele de
Procuri speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor
în Adun`rile Generale ale Ac]ionarilor, proiectele
de hot`râri, documentele [i materialele informa-
tive referitoare la problemele/  aspectele incluse
pe ordinea de zi. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la punctul de lucru al societ`]ii din
Ora[ul Voluntari, Jud. Ilfov, str. Pipera– Tunari
nr.2/II, Cl`direa “North Center”,et.6, sau la nr. de
telefon 021/210.60.25, int.210, între orele 08:00
–16:30.

Convocare: În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, Legii nr. 85/2006 [i ale Actului Constitu-
tiv, Administratorul Judiciar Activ Lichidator
I.P.U.R.L., convoac` Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor a Societ`]ii de Construc]ii CCCF Bu-
cure[ti S.A. cu sediul în Bucure[ti, Pia]a Pache Pro-
topopescu nr. 9, sector 2, înmatriculat` la Registrul
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti sub
nr. J40/999/1991, C.U.I. 1568522, în data de 30 mai
2014, ora 15,00  la sediul societ`]ii din Bucure[ti,
Pia]a Pache Protopopescu nr.9, sector 2, cu
urm`toarea ordine de zi: 1. Prezentarea situa]iilor
financiare anuale ale Societ`]ii de Construc]ii CCCF
Bucure[ti S.A. pentru anul 2013. 2. Aprobarea
situa]iilor financiare anuale ale Societ`]ii de Con-
structii CCCF Bucuresti SA pentru anul 2013. 3. Apro-
barea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli pentru
exerci]iul financiar 2014. La Adunarea General` a
Ac]ionarilor pot participa to]i ac]ionarii înregistra]i
în Registrul Ac]ionarilor în data 20.05.2014, per-
sonal sau prin reprezentan]i, pe baz` de Procuri
Speciale ale c`ror formulare se pot ridica de la So-
cietatea  de Construc]ii “CCCF” Bucure[ti SA.
Ac]ionarii reprezentând individual sau împreun`
mai mult de 5% din capitalul social al Societ`]ii au
dreptul, în condi]iile legii, s` introduc` noi puncte
pe ordinea de zi [i s` fac` propuneri de hot`râre
pentru punctele incluse sau astfel introduse pe or-
dinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data
public`rii convoc`rii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Solicit`rile vor fi transmise
în scris, la sediul societ`]ii din Bucure[ti, Pia]a
Pache Protopopescu nr.9, sector 2, cu men]iunea
„Pentru Adunarea General` Ordinar` ac]ionarilor
din data de 30/31.05.2014”. Ac]ionarii care particip`
la Adunarea General` se vor prezenta cu buletinul
de identitate, procuri speciale sau alte acte care s`
ateste calitatea de ac]ionar- reprezentant. În-
cepând cu data de 29.04.2014, pot fi ob]inute, la
cerere, în fiecare zi lucr`toare, între orele 08.00-
16.00, de la sediul societ`]ii, prin fax sau po[t`, For-
mularele de Procuri speciale pentru reprezentarea
ac]ionarilor în Adunarea General` a Ac]ionarilor,
proiectele de hot`râri, documentele [i materialele
informative referitoare la problemele/ aspectele
incluse pe ordinea de zi. În cazul în care la data
men]ionat` mai sus nu se întrunesc condi]iile de
validitate/ cvorumul de prezen]` prev`zute de
Legea nr.31/1990 [i de Actul Constitutiv al
Societ`]ii, se convoac` [i se fixeaz` în temeiul
art.118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua A.G.O.A
a Societ`]ii pentru data de 31.05.2014, la aceea[i
or`, în acela[i loc, cu aceea[i ordine de zi [i dat` de
Referin]`.

Anun]uri

Karina Knapek/JURNALUL NA}IONAL


