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OFERTE SERVICIU
l Atelier din Bucuresti, sector 3, 
angajam strungari si frezori. 
0729100069.

l Fabrică de cherestea din județul 
Hunedoara, lângă Hațeg, anga-
jează muncitori calificați și necalifi-
cați, salariul 2.500-3.000Lei/lună. 
Relații la tel.0744.665.656.

l Compania Noodle Pack anga-
jeaza personal in Baneasa Shop-
ping City Casieri si lucratori 
comerciali - Minimum studii medii 
- Dorinta de a activa intr-o pozitie 
stabila - Dorinta de dezvoltare 
personala Salariu motivant cuprins 
intre 2000 - 2200 lei net (in mana) 
Contact 0735061107.

l Primăria Plătărești organizează 
concurs pentru ocuparea 1 post 
șofer în data de 06.09.2018. Relaţii 
la telefon: 0242/533044.

l Primăria Tunari- judeţ Ilfov 
organizează în data de 12.09.2018 
concurs recrutare pentru 1 
Inspector  de specialitate III– 
Compartiment Taxe și Impozite și 
Executări Silite si 1 Inspector  de 
specialitate D– Compartiment 
Cu l tură  Spor t .  De ta l i i  l a 
021.267.53.10.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
și Inspecţie Socială Mehedinţi cu 
sediul în Drobeta Turnu Severin, 
B-dul Carol I nr. 3, scoate la 
concurs în data de 17.09.2018 ora 
10:00 - proba scrisă, la sediul agen-
ţiei, postul vacant de Consilier, 
clasa I, grad profesional superior. 
Dosarele se depun până în data de 
03.09.2018, inclusiv. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de pe 
site-ul A.J.P.I.S. Mehedinţi, la 
sediul instituţiei sau la tel. 
0252/313860. Persoană de contact: 
Strinoiu Dragoș.

l Institutul „Bucovina” al Acade-
miei Române, cu sediul în Rădăuţi, 
Calea Bucovinei, nr.9, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
de execuţie, cu normă întreagă, 
asistent cercetare, domeniul istorie, 
pe perioadă determinată, în cadrul 
proiectului de cercetare cu titlul 
PORT Cultural: PORTofoliu de 
instrumente inovative pentru 
dezvoltarea durabilă a comunită-
ţilor rurale cu potenţial turistic, 
prin valorificarea elementelor de 
patrimoniu și identitate culturală, 
la data de 20.09.2018, ora 10.00, la 
sediul Institutului „Bucovina”. 
Concursul se va desfășura conform 
Legii 319/2003 privind statutul 
personalului de cercetare /dezvol-

tare, a HG 583/2015 pentru apro-
barea Planului naţional de 
cercetare-dezvoltare și inovare 
pentru perioada 2015-2020. Data 
limită pentru înscriere, respectiv 
depunerea dosarelor: 18.09.2018. 
Persoana de contact: Dna Liliana 
C u s i a c ,  t e l . 0 2 3 0 . 5 6 1 . 4 0 8 ; 
0723.520.003. Informaţii suplimen-
tare: www.institutulbucovina.ro.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, 
organizează concurs  de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a trei posturi contrac-
tuale vacante: -două posturi 
muncitor necalificat I în cadrul 
Compartimentului Parcuri și zone 
verzi -Direcția pentru Adminis-
trarea domeniului public și privat; 
-fără studii; -vechime în muncă 
minimum 3 ani. - un post 1/2 
normă  muncitor necalificat I în 
cadrul Compartimentului Parcuri 
și zone verzi -Direcția pentru 
Administrarea domeniului public și 
privat; -fără studii; -vechime în 
muncă minimum 3 ani. Data 
-limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs -28 august 
2018, ora 16.00; Tipul probelor de 
concurs, locul, data și ora desfășu-
rării acestora: a) selecţia dosarelor 
de înscriere -30 august 2018; b) 
probă practică -06 septembrie 2018, 
ora 09,00 la sediul organizatorului; 
c) interviul -la cel mult 4 zile lucră-
toare de la susținerea probei prac-
tice. Informații suplimentare se pot 
obține la Serviciul Resurse umane 
- telefon 0242.515.770, persoană de 
contact Postelnicu Larisa.

l Unitatea Militară 02439 Bucu-
rești organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
de personal civil contractual: -1 
post vacant de execuţie „Psiholog 
stragiar” (studii universitare de 
licenţă specialitatea psihologie, în 
compartimentul medicina muncii și 
psihologie clinică; -vechime: fără 
vechime în specialitatea studiilor 
superioare absolvite;  -proba scrisă: 
10.09.2018 ora 10.00; -interviul: 
14.09.2018, ora 10.00; -data limită 
de depunere a dosarelor: 31.08.2018 
ora 15.00.  Depunerea dosarelor și 
organizarea concursului se va face 
la sediul U.M. 02439 București, 
strada Institutul Medico- Militar nr. 
3- 5, sector 1, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 0213196006 
interior 154.

l Magnetic Scorpion Portugalia 
angajeaza Lacatusi Constructori 
Navali SudoriCO2/ Sablatori si 
Vopsitori Data de start: Imediata 
Oferta salariala: incepand de 

2100€-2300€ fara alte deduceri 
OFERIM: -O masa la pranz. 
-Contract de munca pe termen 
lung, care respecta in totalitate 
legislatia Portugheza; -Transport 
international asigurat de Magnetic 
Scorpion; -Cazare si utilitati asigu-
rate de Magnetic Scorpion; 
CERINTE:  -Exper ienta  in 
domeniu naval (constructii noi si/ 
sau reparatii). Pentru mai multe 
informatii ne puteti contacta la 
urmatoarele numere de telefon: 
+40740576873 sau +351/920474390 
sau email: cv@magnetic-scorpion.
pt.

l Direcţia Administrarea Stră-
zilor și Iluminatului Public, cu 
sediul în strada Drăgănești, 
nr.25A, municipiul Slatina, județul 
Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante de execuție, pe perioadă 
nedeterminată: -Serviciul Admi-
nistrare Parcări -Compartiment 
Ridicări Auto: -inspector de speci-
alitate gr.I- 1 post; -Serviciul 
Iluminat Public -Compartiment 
Mentenanță și Dezvoltare Rețele 
Iluminat Public: -muncitor cali-
ficat tr.III- 2 posturi; -muncitor 
calificat tr.IV- 1 post; -Biroul 
Administrare Străzi -Comparti-
ment Strategii și Programe Inves-
tiții, Reabilitare și Modernizare 
Rețele Stradale și Urmărire Regle-
mentarea Circulației: -muncitor 
calificat tr.III- 2 posturi; -Compar-
timent informatică: -inspector 
specialitate gr.I- 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se  va desfășura după cum 
urmează: -proba scrisă: 11 septem-
brie 2018, ora 11.00; -interviul: 13 
septembrie 2018, ora 11.00. 
Condiții specifice: -inspector de 
specialitate gr.I- Compartiment 
Ridicări Auto: a)studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; b)vechime în 
specialitate studii superioare de 
lungă durată: 4 ani; -muncitor 
calificat tr.III Compartiment 
Mentenanță și Dezvoltare Rețele 

Iluminat Public: a)posesor atestat 
de calificare profesională în 
meseria de electrician obținut în 
urma absolvirii studiilor medii, a 
unei școli profesionale de profil; b)
apt pentru ocupația de muncitor 
calificat (electrician); c)vechime în 
specialitate atestat de calificare 
profesională în meseria de electri-
cian obținut în urma absolvirii 
studiilor medii, a unei școli profe-
sionale de profil: minim 3 ani; d)
permis de conducere categoria B- 
minim 1 an; -muncitor calificat tr.
IV- Compartiment Mentenanță și 
Dezvoltare Rețele Iluminat Public: 
a)posesor atestat de calificare 
profesională în meseria de electri-
cian obținut în urma absolvirii 
studiilor medii, a unei școli profe-
sionale de profil; b)apt pentru 
ocupația de muncitor calificat 
(electrician); c)vechime în speciali-
tate atestat de calificare profesio-
nală în meseria de electrician 
obținut în urma absolvirii studiilor 
medii, a unei școli profesionale de 
profil: nu este cazul; -muncitor 
calificat tr.III- Compartiment 
Strategii și Programe Investiții, 
Reabilitare și Modernizare Rețele 
Stradale și Urmărire Reglemen-
tarea Circulației: a)posesor atestat 
de calificare profesională în dome-
niul mecanic/construcții; b)apt 
pentru ocupația de muncitor cali-
ficat; c)vechime în specialitatea 
studiilor: minim 3 ani; -inspector 
specialitate gr.I- Compartiment 
informatică: a)studii superioare de 
lungă durată în domeniul infor-
matic absolvite cu diplomă de 
licență; b)vechime în specialitate 
studii superioare de lungă durată: 
4 ani. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Relații suplimentare se pot obține 
la Compartimentul Resurse 
Umane, Arhivă, de luni până joi, 
orele 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00, sau la telefon: 
0249.422.788.

l Comuna Carașova, județul 
Caraș-Severin, organizează în baza 
HG nr.286/2011 concurs pentru 
ocuparea pe durată determinată a 
unei funcţii contractuale de 
execuţie, vacante, de consilier debu-
tant, la Compartimentul Imple-
mentare Proiecte .  Condiţ i i 
specifice: -studii: superioare, de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalent, speciali-
zarea știinţe economice; -vechime: 
nu se solicită. Condiţii de desfășu-
rare a concursului: a)Concursul se 
desfășoară la sediul Primăriei 
Comunei Carașova, nr.274, astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.09.2018, 
ora 10.00; -Interviul în data de 
12.09.2018, ora 14.00; b)Condiţiile 
de participare la concurs, biblio-
grafia și actele solicitate candida-
ţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate la sediul Primăriei 
Comunei Carașova. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului. Relaţii supli-
mentare se pot obține la sediul 
ins t i tu ț i e i  sau  la  t e l e fon : 
0255.232.000. Selecţia dosarelor va 
avea loc în termen de două zile  de 
la data încetării termenului de 
depunere a dosarelor de înscriere.

l Primăria Orașului Uricani, cu 
sediul în localitatea Uricani, strada 
1 Mai, nr.6, judeţul Hunedoara, 
anunţă amânarea concursului 
conform HG nr.286 pentru 
ocuparea postului de contractual 
vacant de muncitor necalificat 
treapta I, în cadrul Compartimen-
tului Casa de Cultură, organizat 
inițial: -Proba practică în data de 
16.08.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 21.08.2018, ora 
10.00; astfel: -Proba practică în data 
de 20.08.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 23.08.2018, ora 
10.00. Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, nr.732 din 24.07.2018, paginile 
3 și 4, cod 166527. Restul anunţului 
rămâne neschimbat.
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l Primăria Orașului Uricani, cu 
sediul în localitatea Uricani, str.1 
Mai, nr.6, judeţul Hunedoara, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
v a c a n t ,  a p r o b a t  p r i n  H G 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: -șofer treapta I- în 
cadrul Compartimentului Admi-
nistrativ și Transport. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii generale; 
-deținere permis categoria B; 
-vechime în muncă: nu se cere. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba practică în 
data de 10.09.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei; -Proba interviu în 
data de 14.09.2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării, la sediul 
Primăriei Orașului Uricani. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: sediul Primăriei 
Orașului Uricani, Compartiment 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0254.511.121, fax: 0254.511.127, 
e-mail: primariauricani@gmail.
com.

l Direcţia Regională de Statistică  
a Municipiului București organi-
zează  concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii publice de 
execuţie vacante; -1 post  Inspector 
grad profesional Superior la  
Compartimentul  INSPIRE. 
Condiţii de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;  
-vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani. Desfășurarea 
concursului va avea loc la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului București,  în data de  
20.09.2018 ora 10:00  proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor depune 
în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, la 
sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului București. 
Dosarul de înscriere la examen 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute  în  
H.G. Nr.611/2008. Condiţiile de 
participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul și pe 
site-ul D.R.S.M.B. www.bucuresti.
insse.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcţiei Regionale 
de Statistică a Municipiului Bucu-
rești și la numărul de telefon 
0213.13.20.81.

l Primăria Comunei Voinești, 
j u d e ţ u l  I a ș i  ( t e l e f o n / f a x : 

0232.294.755, site: www.primaria-
voinesti-iasi.ro), organizează 
concurs, în data de 10.09.2018, 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a unei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacante din 
Aparatul de specialitate al prima-
rului, în cadrul Compartimentului 
Cadastru, Agricol și Fond Funciar: 
-Agent agricol -debutant, conform 
HG 286/2011. 1.Probele stabilite 
pentru concurs: selecţia dosarelor 
de înscriere, probă scrisă, interviu. 
2.Condiţiile de desfășurare a 
concursului: -Data, ora și locul și 
locația desfășurării probei scrise: 
10.09.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Voinești -Sala 
de ședinţă, Et.I; -Data și ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. 
Perioada de depunere a dosarelor: 
14.08.2018-30.08.2018. 3.Condiţiile 
de  part ic ipare  la  concurs : 
3.1.Condiţii generale menţionate la 
art.3 din HG nr.286/2011, actuali-
zată. 3.2.Condiţii specifice prevă-
zute în fișa postului aferente 
funcţiei contractuale vacante: 
-Studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -Cunoștinţe 
operare pe calculator; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei contractuale: nu 
necesită vechime. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primă-
riei Comunei Voinești, judeţul Iași 
-Compartimentul Registratură în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a (perioada 14.08.2018-
30.08.2018, inclusiv, ora 16.00). 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
de la d-ul Timofte Liviu- secretarul 
comisiei, telefon/fax: 0232.294.755 

și e-mail: primariavoinesti@yahoo.
com.

l Serviciul Local de Salubrizare 
Cogealac, cu sediul în localitatea 
Cogealac, strada Mare, nr.159, 
judeţul Constanţa, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, conform HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, de: -Şofer, 
1 (unu) post, studii medii, fără 
vechime; -Muncitor necalificat, 1 
(unu) post, studii medii/generale, 
fără vechime. Concursul de recru-
tare se va desfășura la sediul 
Primăriei Comunei Cogealac, 
strada Gării, nr.30, după cum 
urmează: 1.Proba scrisă în data de 
10.09.2018, ora 10.00 (pentru 
postul de șofer); 2.Proba interviu în 
data de 10.09.2018, ora 12.00 
(pentru ambele posturi); 3.Proba 
practică în data de 10.09.2018, ora 
14.00 (pentru postul de muncitor 
necalificat). Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul Primăriei 
Comunei Cogealac, persoană de 
contact: Butcaru Stelian, telefon: 
0241.769.101, fax: 0241.769.030, 
e-mail: serviciulsalubrizareco-
gealac@gmail.com.

l Primăria Comunei Bala, jud. 
Mehedinți organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie, vacante de: 
Referent clasa III, grad debutant 
din cadrul compartimentului stare 
civilă. Concursul se organizează la 

sediul primăriei Bala în data de: 
-17 09.2018 ora 9.00- proba scrisă și 
în data de 19.09.2018, ora 10.00– 
interviul. Condiţii specifice: -studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat și cursuri care atestă 
pregatirea în domeniul stării civile 
și evidența persoanelor. -vechime.  
Dosarele de înscriere se depun  la 
sediul primăriei  în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a și vor conţine în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 din  Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008. Condiţiile de 
participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul primăriei 
Bala. Informaţii suplimentare  
telefon: 0252386001.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcţia publică: Direcția Coordo-
nare Organizare, Compartimentul 
pentru Informaţii și Relaţii 
Publice: 1.un post funcție publică 
de execuție de inspector, clasa I, 
gradul profesional debutant. 
Condiţii de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă într-unul din dome-
niile: -știinţe ale comunicării; -filo-
logie, specializările: -limbă și 

literatură română; -limbă și litera-
tură modernă; -traducere și inter-
pretare; -limbi moderne aplicate; 
-fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice; -cunoștinţe IT -nivel 
mediu. Programul concursului: 
-14.08.2018 -publicitate concurs. 
-14.09.2018, ora 10.00, susţinere 
probă suplimentară de testare a 
cunoștinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -17.09.2018, ora 11.00 
-proba scrisă. Interviul se susţine, 
de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data și 
ora susţinerii interviului se afișează 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data 
de 14.08.2018, ora 08.00, și până în 
data de 03.09.2018, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200 int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

l Primăria municipiului Râmnicu 
Sărat organizeaza concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacantă: - 
consilier clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimen-
tului  Inspecţie Fiscală și Executări 
Silite Persoane Fizice - Serviciul 
Impozite și Taxe Locale - Direcţia 
Economică - Aparatul de speciali-
tate al Primarului municipiului 
Râmnicu Sărat. Concursul va avea 
loc la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat  în data de 
17.09.2018, ora 10:00 - proba scrisă, 
iar interviul va avea loc în termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la 
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data susţinerii probei scrise. Data şi 
ora susţinerii interviului se vor 
afişa odată cu rezultatele la proba 
scrisă; Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt 
cele prevăzute în  art.54 si 57 alin.
(1), (2), (3), (4), (5) din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici republicată, actu-
alizată precum şi cele specifice 
prevăzute în fişa postului şi anume: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiinţe administra-
tive sau ştiinte economice. - 
minimum 5 an vechime în 
specialitatea studiilor; Aceste 
condiţii de participare la concurs se 
vor afişa la sediul Primăriei muni-
cipiului Râmnicu Sărat, precum şi 
pe site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primarierm-
sarat.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 
14august  - 03 septembrie 2018. 
Coordonate de contact: - sediul 
instituţiei: str. Nicolae Bacescu, nr. 
1, mun. Râmnicu Sărat, numărul 
de telefon este 0238561946, 
numărul de fax este 0238561947, 
adresa de e-mail primarie_
rmsarat@primariermsarat.ro. 
persoana de contact: Georgiana 
Horohai, şef birou resurse umane.

l Agenţia Naţională pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială organizează 
concurs pentru ocuparea a şase 
funcţii publice de execuţie vacante: 
I. consilier juridic, clasa I, gradul 
profesional superior la Serviciul 
juridic şi relații cu publicul; II. 
consilier, clasa I, gradul profesional 
asistent la Serviciul proceduri, 
regulamente comunitare şi lucră-

tori migranți; III. inspector social, 
clasa I, gradul profesional superior 
la Compartimentul control bene-
ficii de asistență socială şi accesibi-
litate; IV. consilier, clasa I, gradul 
profesional superior la Comparti-
mentul investiții şi achiziții publice, 
arhivă, administrativ; V. inspector, 
clasa I, gradul profesional superior 
la Compartimentul resurse umane, 
organizare şi salarizare; VI. consi-
lier, clasa I, gradul profesional 
superior la Compartiment inclu-
ziune socială. Probele stabilite 
pentru concursul de recrutare sunt: 
probă suplimentară, probă scrisă şi 
interviu. În data de 18 septembrie 
2018 se vor desfăşura probele supli-
mentare, eliminatorii, după cum 
urmează: -începând cu ora 10,00 
pentru posturile de la pozitiile I), 
II), IV), V) şi VI) vor fi testate 
cunoştințele de operare pe calcu-
lator. -începând cu ora 12,00 pentru 
posturile de la pozitiile II), III), V) 
şi VI)  vor fi testate competențele 
lingvistice- limba engleză.  Pot 
participa la proba scrisă a concur-
sului de recrutare numai candidaţii 
declaraţi admişi la probele supli-
mentare. Data la care se va desfă-
şura proba scrisă este 19 septembrie  
2018, ora 10,00.  Proba interviu va 
avea loc în termen de 5 zile de la 
data afişării rezultatelor probei 
scrise, potrivit prevederilor Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială din Bulevardul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun, la sediul institu-
ţiei, în perioada 14.08– 03.09 2018, 
inclusiv. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 

la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi completată de H.G. 
nr. 1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială www.mmanpis.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  l a  n r.  d e  t e l e f o n 
021/313.60.84.

l Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat, cu 
sediul în Bucureşti, str.Mureş, nr.4, 
sector 1, CUI: 15085226, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
trei posturi contractuale din cadrul 
instituţiei, în conformitate cu 
H.G.nr. 286/2011, modificată şi 
completată de H.G.nr. 1027/2014: 
Denumirea posturilor: 1.consilier 
de securitate a informaţiilor -1 post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare, studii univer-
sitare finalizate cu diplomă de 
licenţă în domeniul tehnic; 
-vechime în specialitate necesară 
ocupării postului: nu se solicită; 2.
consilier de securitate a informaţi-
ilor -1 post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare, studii 
universitare finalizate cu diplomă 
de licenţă; -vechime în specialitate 
necesară ocupării postului: nu se 
solicită. 3.referent de securitate a 
informaţiilor -1 post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii; -vechime în specialitate 
necesară ocupării postului: nu se 
solicită. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba scrisă: 
în data de 10.09.2018, ora 09.00 la 
sediul ORNISS. Proba practică: 
-nu este cazul. Proba de interviu: 

-nu este cazul. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 10 
zile de la afişare, respectiv până la 
data de 31.08.2018, ora 12.00, la 
sediul ORNISS. Date contact: tel. 
021.207.51.24 doamna Dumitru 
Cristiana.

l Academia Tehnică Militară 
„Ferdinand I”, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de personal 
civil contractual, astfel: •Consilier 
juridic gr. II  în Compartimentul 
asistenţă juridică; Condiţii speci-
fice: -Absolvirea cu diplomă de 
licenţă a studiilor univesitare în 
programul de studii/domeniul de 
studii Drept; -Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani şi 6 luni 
şi cel puţin 2 ani experienţă proce-
suală (înscrisuri din care să reiasă 
vechimea în specialitatea studiilor 
şi experienţa procesuală); •Admi-
nistrator financiar gr. II  în Biroul 
drepturi băneşti (salarizare) şi 
decontări al Secţiei financiar-conta-
bilă; Condiţii specifice:  -Absolvirea 
cu diplomă de licenţă a studiilor 
universitare în domeniul Finanţe, 
specializarea: Finanţe şi Bănci sau 
domeniul Contabilitate, speciali-
zarea: Contabilitate şi informatică 
de gestiune; -Vechime în muncă în 
domeniu: minim 4 ani; •Tehnician 
debutant în Laboratorul de sisteme 
informatice militare şi matematică 
din Departamentul de sisteme 
informatice militare şi matematică 
la Facultatea de sisteme electronice 
şi informatice militare; Condiţii 
specifice:  -Absolvirea cu diplomă 
de bacalaureat a liceului; -Curs de 
specializare în domeniul IT sau 
competenţe digitale certificate; 
•Tehnician tr. I în Laboratorul de 
sisteme integrate de aviaţie şi 
mecanică din Departamentul de 

sisteme integrate de aviaţie şi 
mecanică la Facultatea de meca-
tronică şi sisteme integrate de 
armament; Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de bacalau-
reat a liceului; -Studii de speciali-
tate în domeniul echipamentelor şi 
instalaţiilor electrice; -Cunoştinţe 
de specialitate în domeniul tehnicii 
de aviaţie; -Vechime în muncă în 
domeniul tehnicii de aviaţie: minim 
6 ani şi 6 luni; •Tehnician tr. III în 
Laboratorul de sisteme integrate de 
armament şi apărare CBRN din 
Centrul de excelenţă sisteme inte-
grate de armament pentru apărare 
şi securitate la Facultatea de meca-
tronică şi sisteme integrate de 
armament; Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de bacalau-
reat a liceului; -Studii de speciali-
tate în domeniul chimiei; -Vechime 
în muncă în domeniul chimiei: 
minim 1 an; •Tehnician debutant 
în Laboratorul de sisteme autopro-
pulsate din Centrul de excelenţă 
sisteme autopropulsate şi tehno-
logii pentru apărare şi securitate la 
Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 
Condiţii specifice: -Absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a liceului; 
-Cunoştiinţe minime de specialitate 
în domeniul autovehiculelor sau 
mecanic; •Tehnician tr. I în Labo-
ratorul de tehnologii şi sisteme 
aerospaţiale din Centrul de exce-
lenţă sisteme autopropulsate şi 
tehnologii pentru apărare şi securi-
tate la Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 
Condiţii specifice: -Absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a liceului; 
-Studii/ cursuri de specialitate în 
domeniul aerospaţial, mecanic sau 
electric; -Cunoştinţe de specialitate 
în domeniul aerospaţial, mecanic 
sau electric; -Vechime în muncă în 
domeniu: minim 6 ani şi 6 luni; 
•Tehnician tr. III în Laboratorul de 
tehnologii şi sisteme aerospaţiale 
din Centrul de excelenţă sisteme 
autopropulsate şi tehnologii pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; Condiţii specifice: 
-Absolvirea cu diplomă de bacalau-
reat a liceului, profil industrial; 
-Studii/ cursuri de specialitate în 
domeniul tehnic; -Vechime în 
muncă în domeniul tehnic: minim 
1 an; •Asistent medical principal în 
Cabinetul medical din microstruc-
tura Asigurare medicală la Direc-
torul general administrativ; 
Condiţii specifice: -Diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG nr. 
797/1997,  în specialitatea medicină 
generală; -Adeverinţă examen de 
grad principal; -Certificat de 
membru OAMGMAMR– asistent 
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medical generalist, avizat şi valabil 
la data concursului. Certificatul va 
fi însoţit de avizul anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei de 
asistent medical generalist– grad 
principal (pentru persoanele care 
exercită profesia de asistent 
medical generalist– grad principal), 
avizat şi valabil la data concursului, 
sau de adeverinţa pentru partici-
pare la concurs, eliberată de  
OAMGMAMR (în cazul persoa-
nelor care nu exercită profesia de 
asistent medical generalist– grad 
principal); -Vechime în muncă ca 
asistent medical generalist: minim 
5 ani; •Muncitor calificat III 
(cizmar)  la grupa deservire din 
plutonul logistic la Directorul 
general administrativ; Condiţii 
specifice: -Studii medii/ generale; 
-Certificat de calificare în meseria 
de cizmar; -Vechime în muncă în 
meseria de cizmar: minim 3 ani; 
•Muncitor calificat III (instalator 
încălzire centrală)  în  formaţiunea 
de cazarmare la Directorul general 
administrativ; Condiţii specifice:  
-Studii medii/ generale; -Certificat 
de calificare în meseria de insta-
lator încălzire centrală; -Certificat 
de calificare sudor (minim autogen) 
sau absolvire a unui curs de specia-
lizare/ perfecţionare; -Vechime în 
muncă în meseria de instalator 
încălzire centrală: minim 3 ani; 
Concursurile vor avea loc astfel: 1. 
Desfăşurarea probei de concurs  –
probă scrisă– 11.09.2018, astfel: 
•Ora 09.00 pentru următoarele 
posturi: -Consilier juridic gr. II  în 
Compartimentul asistenţă juridică; 
-Administrator financiar gr. II  în 
Biroul drepturi băneşti (salarizare) 
şi decontări al Secţiei financiar-con-
tabilă; -Asistent medical principal 
în Cabinetul medical din micro-
structura Asigurare medicală la 
Directorul general administrativ; 
•Ora 11.00 pentru următoarele 
posturi: -Tehnician debutant în 
Laboratorul de sisteme informatice 
militare şi matematică din Depar-
tamentul de sisteme informatice 
militare şi matematică la Facul-
tatea de sisteme electronice şi infor-
matice militare; -Tehnician tr. III în 
Laboratorul de sisteme integrate de 
armament şi apărare CBRN din 
Centrul de excelenţă sisteme inte-
grate de armament pentru apărare 
şi securitate la Facultatea de meca-
tronică şi sisteme integrate de 
armament; -Tehnician debutant în 
Laboratorul de sisteme autopropul-
sate din Centrul de excelenţă 
sisteme autopropulsate şi tehnologii 
pentru apărare şi securitate la 
Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 
•Ora 13.00 pentru următoarele 
posturi: -Tehnician tr. I  în Labora-
torul de sisteme integrate de aviaţie 

şi mecanică din Departamentul de 
sisteme integrate de aviaţie şi meca-
nică la Facultatea de mecatronică 
şi sisteme integrate de armament; 
-Tehnician tr. I în Laboratorul de 
tehnologii şi sisteme aerospaţiale 
din Centrul de excelenţă sisteme 
autopropulsate şi tehnologii pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; -Tehnician tr. III în 
Laboratorul de tehnologii şi sisteme 
aerospaţiale din Centrul de exce-
lenţă sisteme autopropulsate şi 
tehnologii pentru apărare şi securi-
tate la Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 2. 
Susţinerea probei  practice: 
11.09.2018, astfel: •Ora 10.00 
pentru următoarele posturi: 
-Muncitor calificat III (cizmar)  la 
grupa deservire din plutonul 
logistic la Directorul general admi-
nistrativ; -Muncitor calificat III 
(instalator încălzire centrală)  în  
formaţiunea de cazarmare la 
Directorul general administrativ; 3. 
Susţinerea interviului: 17.09.2018, 
astfel: •Ora 09.00 pentru următoa-
rele posturi: -Consilier juridic gr. II  
în Compartimentul asistenţă juri-
dică; -Administrator financiar gr. II  
în Biroul drepturi băneşti (salari-
zare) şi decontări al Secţiei financi-
ar-contabilă; -Asistent medical 
principal în Cabinetul medical din 
microstructura Asigurare medicală 
la Directorul general administrativ; 
•Ora 10.00 pentru următoarele 
posturi: -Muncitor calificat III 
(cizmar)  la grupa deservire din 
plutonul logistic la Directorul 
general administrativ; -Muncitor 
calificat III (instalator încălzire 
centrală)  în  formaţiunea de cazar-
mare la Directorul general admi-
nistrativ; •Ora 11.00 pentru 
următoarele posturi: -Tehnician 
debutant în Laboratorul de sisteme 
informatice militare şi matematică 
din Departamentul de sisteme 
informatice militare şi matematică 
la Facultatea de sisteme electronice 
şi informatice militare; -Tehnician 
tr. III în Laboratorul de sisteme 
integrate de armament şi apărare 
CBRN din Centrul de excelenţă 
sisteme integrate de armament 
pentru apărare şi securitate la 
Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 
-Tehnician debutant în Laboratorul 
de sisteme autopropulsate din 
Centrul de excelenţă sisteme auto-
propulsate şi tehnologii pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; •Ora 13.00 pentru 
următoarele posturi: -Tehnician tr. I  
în Laboratorul de sisteme integrate 
de aviaţie şi mecanică din Departa-
mentul de sisteme integrate de 
aviaţie şi mecanică la Facultatea de 

mecatronică şi sisteme integrate de 
armament; -Tehnician tr. I în Labo-
ratorul de tehnologii şi sisteme 
aerospaţiale din Centrul de exce-
lenţă sisteme autopropulsate şi 
tehnologii pentru apărare şi securi-
tate la Facultatea de mecatronică şi 
sisteme integrate de armament; 
-Tehnician tr. III în Laboratorul de 
tehnologii şi sisteme aerospaţiale 
din Centrul de excelenţă sisteme 
autopropulsate şi tehnologii pentru 
apărare şi securitate la Facultatea 
de mecatronică şi sisteme integrate 
de armament; Data limită de depu-
nere a dosarelor:  31.08.2018, ora 
14.00. Depunerea dosarelor şi orga-
nizarea concursului se vor face la 
sediul Acadmiei Tehnice Militare 
„Ferdinand I” (U.M. 02648 Bucu-
reşti), Bulevardul George Coşbuc 
nr. 39-49, sector 5, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale 
secretar iatului ,  la  te lefon: 
021.335.46.64 int. 267.

CITAȚII  
l Numitul Ciherean Radu Doru 
este citat la Judecătoria Năsăud, la 
data de 20.09.2018, în dosar nr. 
2038/265/2018, pentru declararea 
judecătorească a morții.

l Toma Claudia Mirela, Toma 
Liliana Cristina sunt chemate la 
Judecătoria Slobozia la termenul 
din 13 septembrie 2018 de Bucur 
Nicolae în dosarul 886/312/2013.

l Se citează moştenitorii  defunc-
tului Kelen Francisc, decedat la 
data de 4 august 2017, în Arad, jud.
Arad, cu ultimul domiciliu în muni-
cipiul Arad, str.Dr.Ion Georgescu 
nr.15, ap.4, jud.Arad, născut la data 
de 23 februarie 1924, în Arad, jud.
Arad, fiul lui Ludovic şi Ileana, 
având CNP 1240223020025, care 
face obiectul dosarului succesoral  
nr. 122/2017, pentru data de 5 
septembrie 2018 ora 11:00, la sediul 
Societătii Profesionale Notariale 
Morariu, din Arad, Bd.Vasile Milea 
nr.1, jud. Arad.

l În dosarul 769/210/2018 al Jude-
cătoriei Chişineu-Criş, reclamanții 
Marchis Vasile şi soția Ileana 
Anuța, domiciliați în Pilu, nr.94, 
jud.Arad, în contradictoriu cu 
Grosan Mihai şi Grosan Rozalia, 
decedați, solicită constatarea 
faptului juridic al uzucapiunii, 
prescriție achizitivă, naşterea drep-
tului de proprietate asupra imobi-
lului situat în localitatea Varsand, 
înscris în Cf 301844 Pilu, top 
916/2/a/55/78, compus din casă şi 
teren, ca OCPI Chişineu-Criş să 
efectueze operațiunile necesare în 
vederea intabularii dreptului nostru 

de proprietate asupra imobilului cu 
titlu de uzucapiune. Toți cei intere-
sați pot formula opoziție la 
prezenta somație.

l Numitul Iordăchel Robert 
Petrică cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Buhăieni 
com. Andrieşeni, jud. Iaşi este citat 
la Judecătoria  Iaşi pe data de 
03.09.2018, la ora 08.30, completul  
C36 în calitate de pârât în dosarul 
civ. nr. 33358/245/2017, în procesul 
de direct cu reclamanta Iordăchel 
Dana.

DIVERSE  
l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judet:  
P r a h o v a .  D e n u m i r e  U AT: 
Maneciu. Sectoare cadastrale: 4, 6, 
19, 43, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 72. 
OCPI Prahova anunta publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr.  4, 6, 19, 43, 52, 53, 59, 60, 61, 
62, 72, pe o perioada de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 
alin. (1) si (2) din Legea cadas-
trului si a publicitatii imobiliare nr. 
7/1996, republicata, cu modifica-
rile si completarile ulterioare. Data 
de inceput a afisarii: 21.08.2018. 
Data de  sfars i t  a  af isar i i : 
19.10.2018. Adresa locului afisarii 
publice: Primaria Maneciu, Com. 
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni, 
nr. 273. Repere pentru identifi-
carea locatiei: centrul satului Sat 
Maneciu Ungureni, nr. 273, 
comuna Maneciu. Cererile de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primaria Maneciu, Com. 
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni, 
nr. 273 si site-ul ANCPI. Alte indi-
catii utile pentru cei interesati: tel. 
0244 295 225, fax  0244 295 400, 
e-mail  maneciu_urbanism@
yahoo.com. Informatii privind 
Programul national de cadastru si 
carte funciara 2015-2023 se pot 
obtine de pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL notifică 
creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei S.C. B.E.R.G. 
Sistem Gaz S.A. Sediul social Mun. 
Sighetu Marmației, str. Gheorghe 
Doja, nr.8, Parter, Camera 2, Jud. 
Maramureş J24/799/2015, CUI 
14380376, în dosarul 1660/100/2018 
aflat pe rolul Tribunalul Mara-
mureş, Secţia a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-

țelor asupra averii debitorului 
-17.09.2017, termenul de verificare 
a creanțelor, de întocmire şi publi-
care în BPI a tabelului preliminar 
de creanțe - 08.10.2018, termenul 
de definitivare a tabelului crean-
telor -02.11.2018, data primei 
şedințe a adunării generale a credi-
torilor este 15.10.2018. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 27.11.2018. Pentru 
relații: 021.318.74.25.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Bulzeşti, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.21, începând 
cu data de 20.08.2018, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Bulzeşti, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. SC Inter Cargo Grup SRL 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Construire Centru 
Reparații Remorci- Corp, cu Func-
țiunea de Birouri, Depozite, Hală 
Reparații Remorci şi Spălătorie 
Remorci (Regim Înălțime Mixt: de 
la P la maxim P+2)”, propus a fi 
amplasat în Șos.Centurii, Nr.5-7, 
Bragadiru, Jud.Ilfov. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov din 
Bucureşti, Str.Aleea Lacul Morii, 
Nr.1, Sector 6, în zilele de luni până 
joi, între orele 9.00-13.00, precum si 
la următoarea adresă de internet: 
www.apmif.anpm.ro. Observațiile 
publicului se primesc la sediul 
APM Ilfov în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-13.00 şi vineri între orele 
9.00-12.00.

l BITTNET SYSTEMS SA 
anunță investitorii că va efectua în 
15.08.2018 plata primului cupon 
aferent obligațiunilor emise în data 
de 5.07.2018. Cuponul 1 va fi frac-
ționat, calculat pentru o perioadă 
de 36 zile de la data alocării obliga-
țiunilor 5.07.2018 (inclusiv) şi până 
la data de referință 10.08.2018 
(exclusiv) conform documentului 
de ofertă în baza căruia s-a efectuat 
plasamentul privat. Plata dobânzii 
se va face prin transfer bancar în 
conturile comunicate de deținătorii 
de obligațiuni în Formularul de 
subscriere.   
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ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de administrație al 
societății Perla Majestic SA, cu 
sediul în Bucureşti, Sectorul 1, Str. 
Alexandru Șerbanescu, Nr.87, 
Hotel Phoenicia, Etaj 1, camera 
135, înregistrată la ORC sub nr. 
J 4 0 / 2 9 0 3 2 / 1 9 9 4  ş i  a v â n d 
CUI:6812783, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Socie-
tății Perla Majestic SA, pentru data 
de 17.09.2018, ora 10.00, la sediul 
societății în conformitate cu preve-
derile Legii 31/1990 privind societă-
țile comerciale, actualizată şi 
republicată, pentru toți acționarii, 
având urmatoarea ordine de zi: 1.
Garantarea creditului in valoare de 
8.000.000 (optmilioane) RON astfel 
cum a fost suplimentat cu suma de 
2.500.000 (douamilioanecincisu-
temii) RON şi a creditului în 
valoarea 1.500.000 (unmilioncinci-
sutemii) RON, plus dobânzi, comi-
sioane şi alte cheltuieli, acordate de 
Libra Internet Bank SA împrumu-
tatului Societatea Phoenicia 
Express SRL prin constituirea unei 
ipoteci imobiliare şi notarea inter-
dicțiilor de înstrăinare, grevare, 
închiriere, dezmembrare, comasare, 
r e s t r u c t u r a r e ,  a m e n a j a r e , 
construire şi demolare (se păstrează 
numai interdicțiile din ipoteca 
imobiliară) asupra unor imobile 
aflate în proprietatea Societății 
Perla Majestic SA. Participarea la 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor se face în conformi-
tate cu dispozițiile actului consti-
tutiv al societății, precum şi cu 
prevederile legale aplicabile socie-
tăților pe acțiuni. Întreaga docu-
mentație, inclusiv textul integral al 
documentelor şi al proiectelor de 
hotărâre ce urnează a fi supuse 
dezbaterii acționarilor şi alte infor-
mații şi materiale referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor, este pusă la dispo-
ziția acționarilor spre consultare şi 
informare, la sediul Societății, 
începând cu data prezentei convo-
cări. Accesul acţionarilor îndreptă-
ţiţi să participe la Adunarea 
Generală a Acţionarilor este permis 
prin simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută, în cazul acţionarilor 
persoane fizice, cu actul de identi-
tate sau, în cazul persoanelor juri-
dice şi al acţionarilor persoane 
fizice reprezentate, în baza unei 
împuterniciri acordată pentru 
adunarea generală, persoanelor 
fizice care le reprezintă. Acționarii 
pot participa în nume propriu sau 
prin reprezentare de către alte 
persoane. Reprezentarea acționa-
rilor se va putea face şi prin alte 
persoane decât acționarii cu 
excepția administratorilor în baza 

unei procuri speciale. Unul sau mai 
mulți acționari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puțin 5% 
din capitalul social are/au dreptul: 
a)de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, cu 
condiția ca fiecare punct să fie 
insoțit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală şi b)
de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale. Dreptu-
rile acționarilor prevazute mai sus 
pot fi exercitate numai în scris în 
termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării. Fiecare 
acționar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acționarilor înaintea datei de 
desfăşurare a adunării generale, 
urmând a i se răspunde în cadrul 
adunării.

l Convocator Adunarea Generală 
a Acționarilor Ordinară şi Extra-
ordinară. 14 septembrie 2018. În 
conformitate cu prevederile art. 
111, art.113 si art.117 din Legea 
31/1990 privind societățile, cu 
modificările la zi, ale prevederilor 
Actului Constitutiv, Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital, 
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare şi opera-
ţiuni de piaţă şi ale Regulamen-
tului ASF nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente finan-
ciare şi operaţiuni de piaţă, Consi-
liul de Administrație al Teraplast 
S.A., cu sediul în sat Săraţel, 
comuna Șieu-Magheruş, DN 15A, 
km 45+500, județul Bistriţa-Nă-
săud, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comertului sub numărul 
J06/735/1992, având Codul unic 
de înregistrare: 3094980, în sedința 
din data de 09 august 2018 
convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor – Ordinară şi Extra-
ordinară, pentru data de 14 
septembrie 2018, care îşi va desfă-
şura lucrările la sediul societății 
situat în sat Săraţel, comuna 
Șieu-Magheruş, DN15A, km 
45+500, județul Bistriţa-Năsăud, 
începând cu ora 15:30 pentru 
Adunarea Generală Ordinară, 
respectiv,  ora 16:00 pentru 
Adunarea Generală Extraordi-
nară. La aceste Adunări Generale 
ale Acționarilor sunt îndreptățiti 
să participe şi să voteze toți acțio-
narii înregistrați în Registrul Acți-
onarilor până la sfârşitul zilei de 4 
septembrie 2018, stabilită ca dată 
de referință. I.Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va avea 
următoarea Ordine de zi având în 
vedere că: -prin Decizia Consi-
liului de Administrație nr.38 din 

data de 28.06.2018 s-a aprobat 
numirea domnului Alexandru 
Stânean în functia de adminis-
trator provizoriu, mandatul fiind 
valabil începând cu data de 02 
iulie 2018 până la data întrunirii 
Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor care va completa 
numărul administratorilor socie-
tății; -mandatul celorlalți adminis-
tratori expiră la data 06.10.2018; 
se propune spre aprobare: 1.
Alegerea membrilor Consiliului de 
Administrație al Societății. 2. 
Stabilirea perioadei de valabilitate 
a mandatului membrilor Consi-
liului de Administrație, cu înce-
pere de la data adoptării Hotărârii 
de către A.G.O.A.. Propunerea 
Consiliului de Administrație este 
ca durata mandatului să fie de 1 
(un) an. 3.Alegerea auditorului 
intern al Societății. 4.Stabilirea 
perioadei de valabilitate a manda-
tului auditorului intern, cu înce-
pere de la data adoptării Hotărârii 
de către A.G.O.A. Propunerea 
Consiliului de Administrație este 
ca durata mandatului să fie de 1 
(un) an. 5.Mandatarea domnului 
Dorel  Goia  ş i  a  domnului 
Alexandru Stânean să negocieze şi 
oricare dintre dânsii să semneze 
contractele de administrație ale 
administratorilor şi contractul cu 
auditorul intern, în numele şi pe 
seama Societătii. 6.Mandatarea 
domnului Dorel Goia, să semneze, 
în numele şi pe seama tuturor 
acționarilor prezenți la adunare, 
Hotărârea A.G.O.A. 7.Mandatarea 
consilierului juridic al societății, 
doamna Diana Octavia Bretfe-
lean, să îndeplinească toate forma-
litățile privind înregistrarea 
Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bistrița-Nasăud 
şi publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 
II.Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor va avea urmă-
toarea: Ordine de zi: 1.Aprobarea 
suplimentării limitei maxime de 
îndatorare pe care o poate 
contracta societatea în exercițiul 
financiar 2018 cu suma de 
70.000.000 lei, ce va fi folosită 
exclusiv pentru garantarea împru-
muturilor subsidiarelor şi apro-
barea garantării contractelor de 
credit şi/sau de leasing care vor fi 
accesate de subsidiare, în limita 
stabilită, cu garanții reale imobi-
liare/mobiliare, cesiuni ale dreptu-
rilor de creanță prezente şi 
viitoare, cesiuni legate de disponi-
bilitatile curente şi viitoare, care 
rezultă din conturile curente şi 
cesiuni ale drepturilor rezultate 
din polițele de asigurare. 3. 
Mandatarea Consiliului de Admi-
nistrație că, până la limita maximă 

suplimentară de îndatorare apro-
bată, să îndeplinească, în numele 
şi pe seama Societății, toate acţiu-
nile şi demersurile necesare sau 
utile în vederea aducerii la îndepli-
nire a celor aprobate conform 
pct.1 din prezenta hotărâre. În 
acest sens, Consiliul de Adminis-
trație va emite decizii cu privire la: 
garantarea accesării de către 
subsidiarele societătii a unor 
credite bancare şi/sau contracte de 
credit/de leasing, stabilirea/schim-
barea structurii de garanții 
aferente, împuternicirea persoa-
nelor care vor semna în numele şi 
pe seama Teraplast S.A. contrac-
tele de garanție/actele adiționale, 
precum şi orice alte documente 
sau instrumente care sunt acce-
sorii, aflate în legătură cu sau la 
care se face referire în contractele 
de garanție, precum şi să semneze 
orice alte formulare, cereri care ar 
putea fi necesare sau utile în legă-
tură cu aceste tranzacții. 3.Apro-
barea modificării  Hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor societății nr.1 din 
data de 21.09.2017 prin care s-a 
aprobat răscumpărarea acțiunilor 
proprii ale Societății, în sensul 
reducerii numărului maxim de 
acțiuni care pot fi răscumpărate de 
la 5.150.000 acțiuni la 3.571.114 
acțiuni, în limita unui buget de 
1.480.308,10 lei, în loc de 1.850.000 
lei aprobat anterior. Acțiunile 
proprii răscumpărate de Societate 
vor fi oferite către angajatii şi 
membrii conducerii societăților 
din Grupul Teraplast, cu titlu 
gratuit, în cadrul programului de 
tip „stock option plan” derulat de 
Societate. 4.Mandatarea Consi-
liului de Administrație pentru 
ducerea la îndeplinire a hotărâ-
rilor adoptate de Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor. 
5.Mandatarea domnului Dorel 
Goia, să semneze, în numele şi pe 
seama tuturor  acț ionari lor 
prezenți la adunare, Hotărârea 
A.G.E.A. 6.Mandatarea consilie-
rului juridic al Societatii, doamna 
Diana Octavia Bretfelean, să înde-
plinească toate formalitățile 
privind înregistrarea Hotărârii 
A.G.E.A. la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bistrița-Năsăud şi publicarea aces-
teia în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a. (1)Unul sau 
mai mulți acționari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puțin 
5% din capitalul social, au dreptul 
(i) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
a Acționarilor, cu condiția ca 
fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
Adunarea Generală a Acționa-

rilor; (ii) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale. (2)
Drepturile prevăzute la alin.(1) pot 
fi exercitate numai în scris, iar 
documentele vor fi depuse în plic 
închis la sediul societății, respectiv 
transmise prin orice formă de 
poştă sau curierat rapid cu confir-
mare de primire, menționând pe 
plic în clar şi cu majuscule „Pentru 
Adunarea Generală a Acționarilor 
din data de 14/17.09.2018” sau 
transmise prin mijloace de curierat 
sau prin mijloace electronice, cu 
semnatură electronică extinsă 
încorporată  conform Legi i 
nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, la adresa de e-mail: 
secretariatCA@teraplast.ro, 
mentionand la subiect: „Pentru 
Adunarea Generală a Acționarilor 
din data de 14/17.09.2018”. (3)
Acționarii îşi pot exercita dreptu-
rile prevăzute la alin.(1) lit.(i) şi (ii) 
în termen de cel mult 15 zile calen-
daristice de la data publicării 
prezentei convocări, respectiv 
până cel târziu în data de 29 
august 2018 inclusiv. Fiecare acți-
onar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
a Acționarilor, iar societatea va 
răspunde la întrebările adresate de 
acționari în cadrul respectivei 
Adunări. Întrebările vor fi depuse 
în plic închis la sediul societății, 
respectiv transmise prin orice 
formă de poştă sau curierat rapid 
cu confirmare de primire, mențio-
nând pe plic în clar şi cu majus-
cule „Pentru Adunarea Generală a 
A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
14/17.09.2018” sau transmise prin 
mijloace electronice, cu semnătură 
electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa 
de e-mail: secretariatCA@tera-
plast.ro, menționând la subiect: 
„Pentru Adunarea Generală a 
A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
14/17.09.2018”, până la data de 12 
septembrie 2018 inclusiv. Acțio-
narii pot participa personal sau 
pot fi reprezentați în cadrul sedin-
țelor Adunărilor Generale ale 
Acționarilor, fie de reprezentanții 
lor legali, fie de alți reprezentanți 
cărora li s-a acordat o procură 
specială sau o procură generală, în 
condițiile art.92 alin.(10) din 
Legea nr.24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare şi opera-
ţiuni de piaţă. Accesul acționarilor 
este permis prin simpla probă a 
identității acestora, făcută în cazul 
acționarilor persoane fizice cu 
actul de identitate al acestora sau, 
în cazul persoanelor juridice, al 
reprezentantului legal. Acționarii 
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pot acorda o procură (împuterni-
cire) generală valabilă pentru o 
perioadă care nu va depași trei 
ani, permițând reprezentantului 
desemnat să voteze în toate aspec-
tele aflate în dezbaterea adunărilor 
generale ale acționarilor Societății, 
cu condiția ca procura (împuterni-
cirea) să fie acordată de către acți-
onar, în calitate de client, unui 
intermediar definit conform art.2 
a l i n . ( 1 )  p c t . 2 0  d i n  L e g e a 
nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă sau unui avocat. 
Acționarii nu pot fi reprezentați în 
adunarea generală a acționarilor 
pe baza unei procuri (împuterni-
ciri) generale, de către o persoană 
care se af lă într-o situație de 
conflict de interese, în conformi-
tate cu prevederile art.92 alin(15) 
și din Legea nr.24/2017 privind 
emitenţii de instrumente finan-
ciare și operaţiuni de piaţă. Procu-
rile (împuternicirile) generale se 
depun la Registratura Societății 
sau trimise prin orice formă de 
poștă sau curierat cu confirmare 
de primire, cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală, respectiv până 
la data de 12 septembrie 2018, ora 
15:30 pentru Adunarea Generală 
Ordinară, respectiv, ora 16:00 
pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară, în copie, cuprinzând 
mențiunea conformității cu origi-
nalul sub semnătura reprezentan-
tului. Procurile pot fi transmise, în 
același termen, și prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă 
încorporată  conform Legi i 
nr.455/2001 privind semnatură 
electronică, la adresa: secretari-
atCA@teraplast.ro, menționând la 
subiect: „Pentru Adunarea Gene-
rala a Acționarilor din data de 
14/17.09.2018”. Calitatea de acți-
onar, precum și, în cazul acționa-
rilor persoane juridice sau al 
entităților fără personalitate juri-
dică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza listei 
acționarilor de la data de refe-
rință/de înregistrare, primită de 
emitent de la depozitarul central, 
sau, după caz, pentru date diferite 
de data de referinţă/de înregis-
trare, pe baza următoarelor docu-
mente prezentate emitentului de 
către acționar: a)extrasul de cont 
din care rezultă calitatea de acți-
onar și numărul de acțiuni deți-
nute; b)documente care atestă 
înscrierea informației privind 
reprezentantul legal la depozitarul 
central/respectivii participanți; Cu 
toate acestea, dacă acționarul nu a 
informat la timp Depozitarul 
Central în legătură cu reprezen-
tantul său legal sau nu este menți-
onată această informație în lista 
acționarilor de la data de referință 

primită de societate de la Depozi-
tarul Central, atunci dovada cali-
tății de reprezentant se va face cu 
certificatul constatator, în original 
sau copie conformă cu originalul, 
eliberat de Registrul Comerțului 
sau orice alt document, în original 
sau în copie conformă cu origi-
nalul, emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acți-
onarul este înmatriculat legal, în 
scopul  dovedir i i  existenței 
persoanei juridice și a numelui/
calității de reprezentant legal, cu o 
vechime de cel mult 1 lună 
raportat la data publicării convo-
catorului adunării generale. Docu-
mentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal întocmite într-o 
limbă straină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoţite de o tradu-
cere realizată de un traducător 
autorizat în limba română sau în 
limba engleză. Cerințele de identi-
ficare de mai sus se aplică în mod 
corespunzător și pentru dovedirea 
calității de reprezentant legal al 
acționarului care propune introdu-
cerea unor noi puncte pe ordinea 
de zi a adunărilor generale ale 
acționarilor sau care adresează 
întrebări emitentului privind 
puncte de pe ordinea de zi a 
adunărilor generale ale acționa-
rilor. Conform art.200, alin.(4) din 
Regulamentul ASF nr.5/2018 
privind emitenții de instrumente 
financiare și operaţiuni de piaţă, 
un actionar poate desemna o 
singură persoană să îl reprezinte la 
o anumită adunare generală. Cu 
toate acestea, dacă un acționar 
deține acțiuni ale unei societăți 
comerciale în mai multe conturi de 
valori mobiliare, aceasta restricție 
nu îl va împiedica să desemneze 
un reprezentant separat pentru 
acțiunile deținute în fiecare cont 
de valori mobiliare cu privire la o 
anumită adunare generală. 
Această prevedere nu aduce atin-
gere dispoziţiilor alin.(6) al art.200 
din Regulamentul ASF nr.5/2018. 
Conform art.200, alin.(5) din 
Regulamentul ASF nr.5/2018 un 
acționar poate desemna prin 
împuternicire unul sau mai multi 
reprezentanți supleanți care să îi 
asigure reprezentarea în adunarea 
generală în cazul în care reprezen-
tantul desemnat conform alin.(4) 
este în imposibilitate de a-și înde-
plini mandatul. În cazul în care 
prin împuternicire sunt desemnați 
mai mulţi reprezentanți supleanți, 
se va stabili și ordinea în care 
aceștia își vor exercita mandatul. 
Acționarii pot să voteze punctele 
înscrise pe ordinea de zi și prin 
corespondență, formularul de vot, 
completat și semnat corespun-
zător, va fi trimis în plic închis la 
sediul societății, și trebuie să 

ajungă la sediul societății până cel 
mai târziu în data de 12.09.2018, 
ora 15:30 pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară, respectiv, ora 16:00 
pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară, menționând pe plic în 
clar si cu majuscule „Pentru 
Adunarea Generala a Acționarilor 
din data 14/17.09.2018”. Buleti-
nele de vot pot fi transmise în 
același termen și prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă 
încorporată  conform Legi i 
nr.455/2001 privind semnătură 
electronică, la adresa: secretari-
atCA@teraplast.ro, menționând la 
subiect: „Pentru Adunarea Gene-
rala a Acționarilor din data de 
14/17.09.2018”. Votul prin cores-
pondență poate fi exprimat de 
către un reprezentant numai în 
situaţia în care acesta a primit din 
partea acționarului pe care îl 
reprezintă o  împuternic ire 
specială/ generală care se depune 
la emitent în conformitate cu 
ar t .92  a l in . (14)  d in  Legea 
nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă. Formularele de 
procuri speciale care vor fi utili-
zate pentru votul prin reprezen-
tare, precum și formularele care 
vor fi utilizate pentru votul prin 
corespondență vor fi puse la dispo-
ziția acționarilor, atât în limba 
română, cât și în limba engleză și 
vor fi disponibile la adresa sediul 
social societății, în timpul zilelor 
lucrătoare, între orele 08:00-16:30 
și pe pagina de web a societății: 
www.teraplast.ro, Categoria 
„ I n v e s t i t o r i ” ,  S e c ț i u n e a 
„Adunarea Generală a Acționa-
rilor”, începând cu data de 13 
august 2018. Procurile speciale și 
formularele de buletin de vot prin 
corespondență vor fi depuse în 
original, fie în limba română, fie în 
limba engleză, la sediul societății 
respectiv transmise prin orice 
formă de poștă sau curierat rapid 
cu confirmare de primire până la 
data de 12 septembrie 2018, ora 
15:30 pentru Adunarea Generală 
Ordinară, respectiv, ora 16:00 
pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară, menționând pe plic în 
clar și cu majuscule „Pentru 
Adunarea Generala a Acționarilor 
din data de 14/17.09.2018” sau pot 
fi transmise, în același termen, și 
prin e-mail cu semnătură electro-
nică extinsă încorporată conform 
Legii nr.455/2001 privind semnă-
tura electronică, la adresa: secreta-
riatCA@teraplast.ro, menționând 
la subiect: „Pentru Adunarea 
Generală A Acționarilor din data 
de 14/17.09.2018”. Un exemplar se 
va înmâna reprezentantului, unul 
va rămâne la societate, iar cel 
de-al treilea exemplar va rămâne 

la actionar. La completarea procu-
rilor speciale și a buletinelor de vot 
prin corespondență, se va ține cont 
de posibilitatea completării ordinii 
de zi a A.G.A. cu noi puncte. În 
acest caz, procurile speciale actua-
lizate și buletinele de vot actuali-
zate, atât în limba română, cât și 
în limba engleză, pot fi obținute de 
la registratura societății și de pe 
pagina de web a societății: www.
teraplast.ro, Categoria „Investi-
tori”, Secțiunea „Adunarea Gene-
rală a Acționarilor”, începând cu 
data publicării ordinii de zi 
completate. În cazul în care 
ordinea de zi va fi completată iar 
acționarii nu trimit procurile 
speciale și/sau buletinele de vot 
prin corespondență actualizate, 
procurile speciale și buletinele de 
vot prin corespondență trimise 
anterior completării ordinii de zi 
vor fi luate în considerare doar 
pentru punctele din acestea care se 
regăsesc pe ordinea de zi inițială. 
Acționarii pot să-și desemneze 
reprezentantul și prin mijloace 
electronice, notificarea desemnării 
prin mijloace electronice putân-
du-se face la adresa de e-mail: 
secretariatCA@teraplast.ro, cu 
semnătură electronică extinsă 
încorporată  conform Legi i 
nr.455/2001 privind semnatură 
electronică. Documentele și mate-
rialele informative, precum și 
proiectele de hotărâri vizând 
problemele înscrise pe ordinea de 
zi a Adunării Generale a Acționa-
rilor vor fi disponibile acționarilor, 
atât în limba română, cât și în 
limba engleză, la sediul societăți, 
în timpul zilelor lucrătoare, între 
orele 08:00-16:30 și pe pagina de 
web a societății: www.teraplast.ro, 
Categoria „Investitori”, Secțiunea 
„Adunarea Generală a Acționa-
rilor”, începând cu data de 13 
august 2018. În situația neîndepli-
nirii condițiilor de validitate la 
prima convocare, următoarea 
Adunare Generală a Acționarilor 
este convocată pentru data de 17 
septembrie 2018, cu menținerea 
ordinii de zi, a orei și a locului de 
desfășurare. Lista cuprinzând 
informațiile cu privire la numele, 
prenumele, localitatea de domi-
ciliu și calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se va află 
la dispoziția acționarilor, putând fi 
consultată și completată de 
aceștia, la sediul societății, în 
timpul zilelor lucrătoare, între 
orele 08:00-16:30 și pe pagina de 
web a societății: www.teraplast.ro, 
Categoria „Investitori”, Secțiunea 
„Adunarea Generală a Acționa-
rilor”, începand cu data de 13 
august 2018. Data limită până la 
care se pot depune candidaturile 

de cei interesați este 7 septembrie 
2018 inclusiv. Președintele Consi-
liului de Administrație, Dorel 
Goia.

LICITAȚII  
l Comuna Cordăreni, jud. Boto-
șani, cod fiscal 3613981, tel/ fax 
0231.624.120, anunţă scoaderea la 
licitaţie pentru concesionarea 
suprafeţei de 0,20 ha teren intra-
vilan, comuna Cordăreni. Data 
licitaţiei: 11.09.2018, ora 11.00. 
Documentaţia de atribuire- 50 lei, 
de la Primăria Cordăreni. Ofertele 
se depun la Primăria Cordăreni, 
până pe 10.09.2017, ora 12.00. Soli-
citare clarificări- 03.09.2018, ora 
16.00. Soluţionarea litigiilor- Tribu-
nalul Botoșani.

l Anunț privind organizarea licita-
ției de vânzare pietrei (andezitului)  
din cariera de piatră „Eszenyő”,  
af lată în prorietatea privată a 
comunei Remetea. Organizatorul 
licitației: Primăria Comunei 
Remetea, cu sediul în Comuna 
Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr. 10, 
J u d e ț u l  H a r g h i t a ,  C I F : 
RO23909353, tel/fax: 0266-352-101, 
e-mail: office@gyergyoremete.ro. 
Data și ora desfășurării licitației: 
30.08.2018, orele 10:00. Locul 
desfășurării licitației: sediul Primă-
riei Comunei Remetea, Comuna 
Remetea, Județul Harghita. Tipul 
licitației: licitație cu strigare. Data 
și ora preselecției: 24.08.2018, ora 
10:00. Data și ora limită până la 
care poate fi depusă documentația 
pentru preselecție și înscrierea la 
licitația din data de 24.08.2018 ora 
9.00. Obiectul licitaţiei publice 
deschise îl constituie piatră brută 
(andezit) din cariera de piatră 
”Eszenyő” din Comuna Remetea, 
în volum brut: 12 500 TO. Prețul de 
pornire a licitației este de 10.5 lei/
tone fără  TVA, conform HCL nr. 
91 din 2018. Masa lemnoasă faso-
nată oferită spre vânzare provine 
din fondul forestier proprietate 
publică a comunei Remetea. 
Caietul de sarcini poate fi solicitat 
de la sediul organizatorului, înce-
pând cu data de 30.07.2018. Pentru 
participarea la licitație, solicitantul 
trebuie să depună, până la data de 
24.08.2018 ora 09:00, o cerere de 
înscriere la licitație, la care trebuie 
să anexeze documentele solicitate. 
Pentru informații și date suplimen-
tare vă puteți adresa organizato-
rului licitației: Comuna Remetea, 
tel: 0266-352-101.

l Direcția Generală de Jandarmi a 
Municipiului București, Șoseaua de 
Centură, nr.24, localitatea Măgu-
rele ,  județul  I lfov,  te lefon 
0214.567.350, fax. 0213.690.060, 
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organizează o procedură de 
vânzare prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare. Obiectul licita-
ţiei publice deschise cu strigare: 
piese de schimb și materiale de 
întreținere de resortul auto prezen-
tate mai jos: ARO -TV: -Motor 
ARO II -1 buc; - SAVIEM ŞI RD 
111: 1.Casetă direcție RD 111 -1 
buc; 2. Cutie viteză AK 5 Saviem -1 
buc; 3. Motor Saviem fără anexe -1 
buc. Caietul de sarcini, poate fi 
achiziţionat de la sediul unităţii 
începând cu data de 14.08.2018 în 
zilele lucrătoare. Licitaţia se desfă-
șoară la sediul unităţii, în ziua de 
10.09.2018, ora 10.00. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta 
în data de 26.09.201, ora 10.00, iar 
dacă nici la a doua licitaţie nu se 
adjudecă bunurile materiale, lici-
taţia se va relua în data de 
03.10.2018, ora 10.00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la tel. 
0214.567.350, int. 20333, 20390, fax 
0213.690.060, persoana de legătură 
-lt. col.  Florin Burlăcioiu.

l Debitorul Alusteel Construct 
SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Proprietate imobiliară ”teren 
intravilan în suprafață de1.837mp. 
și construcții edificate pe acesta în 
suprafață construita de 550mp.” 
situată în Comuna Berceni, Sat 
Corlățești, Str. Nicolae Bălcescu, 
Nr. 121C, Județ Prahova, nr. cadas-
tral 20969, înscris în Cartea 
Funciară nr. 20969, a Comunei 
Berceni, Județ Prahova, preț 
pornire licitație -144.500,50 Euro 
exclusiv TVA; 2.Imobil ”teren 
extravilan în suprafață de 3.567 
mp.” situată în Comuna Berceni, 
Sat Corlățești, Tarlaua 36, Parcela 
A352/21, Județ Prahova, nr. cadas-
tral 1605,  înscris în Cartea 
Funciară nr. 1605, a Comunei 
Berceni, Județ Prahova, preț 
pornire licitație -23.185,50 Euro 
exclusiv TVA; 3.Autoturism Dacia  
Logan (MCV), nr. înmatriculare 
PH-29-ACP, an fabricație 2008, 
preț pornire licitație -1.275,00 Euro 
exclusiv TVA; 4.Autoturism Dacia  
LoGAN,  nr.  înmatr iculare 
PH-14-ARM, an fabricatie 2007, 
preț pornire licitație -1.000,00 Euro 
exclusiv TVA; 5.Autoturism Dacia 
1 3 0 7 ,  n r.  î n m a t r i c u l a r e 
PH-03-EZZ, an fabricație 1996, 
preț pornire licitație -47,00 Euro 
exclusiv TVA; 6.Autoturism Dacia  
1307, nr. înmatriculare PH-0-UAP, 
an fabricație 2000, preț pornire 
licitație -50,50 Euro exclusiv TVA; 
7.Autoturism Renault Symbol, nr. 
înmatriculare PH-23-ACP, an 
fabricație 2010, preț pornire lici-
tație -1.350,00 Euro exclusiv TVA; 
8.Autoutilitară Peugeot Boxer, nr. 

înmatriculare PH-20-ACP an 
fabricație 1998, preț pornire lici-
tație -1.200,00 Euro exclusiv TVA; 
9.Mijloace fixe aparținând Alusteel 
Construct SRL în valoare de 
40.879,00 Lei exclusiv TVA; 10.
Obiecte de inventar aparținând 
Alusteel Construct SRL în valoare 
de 2.575,00 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul Caietului de sarcini pentru 
imobile 1.000,00 Lei exclusiv TVA. 
-Prețul Regulamentului de licitație 
pentru autoturisme și mijloacele 
fixe este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. -Prețul de pornire al licita-
ților pentru imobil, autoturisme și 
mijloacele fixe aparținând Alusteel 
Construct SRL reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu 
un te lefon în  prealabi l  la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO90 BREL 
0002 0016 2815 0100 deschis la 
Libra Internet Bank - Suc. Ploiești 
până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietului de sarcini și Regu-
lamentului de licitație pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru imobile, autoturisme, 
mijloacele fixe și obliectele de 
inventar, prima ședință de licitație 
a fost fixată în data de 24.08.2018, 
ora 11.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
de  31.08.2018;  07.09.2018; 
14.09.2018; 21.09.2018; 21.09.2018; 
28.09.2018; 05.10.2018, ora 11.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Cuptoarelor , Nr. 4, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. 

l Debitorul SC Mecanoenergetica 
SA , cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehe-
d i n ţ i ,  C I F :  R O 1 6 0 5 4 6 9 , 
J25/348/1991, aflata  în procedură 
de reorganizare judiciara, in judi-
cial reorganisation, en redresse-
ment, în dosar nr. 7395/101/2015 
prin administrator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL reprezentata 
de Popescu Emil, cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi,  scoate la vânzare: 
-Activ Functional format din Teren 
fără construcții SL = 20.509,89 mp, 

Constructii (C30 – hala mecanica 
grea P+1E, Scd=4125,43 mp - nr. 
cadastral 52844-C1, C39- hala 
mecanica usoara P+2E, Scd = 
2815,86 mp – nr. cadastral 52841-
C1, C24 - hala sablare vopsire Sc = 
1680 mp, nr. cadastral 52840-C1, 
C20 – pavilion administrativ P 
+2E, Scd=672,85 mp, nr. cadastral 
52842-C1, C9 - microcantina, Sc = 
178 mp, nr. cadastral 52839-C1, C8 
– corp TS laboratoare P+2E, Scd = 
1366,38 mp, nr. cadastral 52845-
C1, C7-Hala constructii metalice, 
Sc=2582 mp, nr. cadastral 1377/7, 
C25-statie trafo 6kv, Sc = 457 mp, 
nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C25, 
C23-castel apa, Sc =18 mp, nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C23, 
C22-atelier instalatori, Sc =162 mp, 
nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C23, 
C21-stocator oxigen, Sc =10 mp 
( d e m o l a t )  n r.  c a d a s t r a l 
1377/1/1/1/1-C21, C12/2-magazie 
centrala, Sc=492 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C12/2, C27-statie 
compresoare, Sc=116 mp, nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C27, 
C28-depozit de table si agregate, 
Sc=41 mp (demolat) nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, 
statie epurare SBR 16000 L)  Insta-
latii tehnice ( Cap frezat FLN, 
Cazan basic, presa pit abcant, 
instalatii sudare, aere conditionate, 
instalarii incalzire, masini debitat, 
strunguri, masini de gaurit, 
compresoare, prese hidraulice, 
masini de frezat, poduri rulante, 
celule electrice, transformatoare, 
calculatoare, etc.), Utilaje, Mijloace 
de transport (Autoturisme Daewoo 
Cielo, Nubira, Autotrator Roman, 
etc.), Mobilier, Aparatura, Birotica, 
Sisteme protectie, Instalatie elec-
trica subterana de forta 6Kv – 2 
cabluri cu o lungime de 1340 ml 
( R a p o r t  d e  e v a l u a r e  n r. 
50/05.04.2018 intocmit de expert 
evaluator Cojocaru Marian si 
aprobat prin hotararea comitetului 
creditorilor nr. 227/20.04.2018) la 
pretul de 2.647.610,00 euro. Valo-
rile nu includ TVA (19%) și plata se 
va face in lei la cursul BNR din 
ziua plății. -Creditori garantați: 
BCR SA, DGRFP Craiova A.J.F.P.
Mehedinti, Electroargeș SA, Ener-
gomontaj SA. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judi-
ciar procedează la vânzarea Acti-
vului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA descris ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 43 din 
data de 30.05.2018 de confirmare a 
planului de reorganizare modificat 
pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
7395/101/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 

29.08.2018 orele 14:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei și să achiziționeze caietul 
de sarcini in cuantum de 1000 lei. 
Contul unic de insolvență al debi-
t o a r e i  e s t e  l a  B C R  – 
RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie din 
data de 29.08.2018 să depună 
oferte de cumpărare și documen-
tele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină in suma de 1000 lei 
până la data de 28.08.2018 orele 
17:00 la adresa menționată ante-
rior. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra Activului func-
tional al debitoarei SC Mecanoe-
n e r g e t i c a  S A  s a  a n u n ț e 
administratorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Raportat la dispozitiile art. 
91 din Legea 85/2014, Activul func-
tional al debitoarei SC Mecanoe-
nergetica SA se vinde liber de orice 
sarcini, precum privilegii, ipoteci, 
gajuri, sau drepturi de retentie, 
sechestre, de orice fel. Relaţii la 
sediul administratorului judiciar 
sau la telefon 0742592183, 
0756482035, tel./fax: 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; Adminis-
trator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL prin ec. Emil Popescu.

PIERDERI  
l Pierdut card avocat Bolcas Luci-
an-Augustin, conform Dosar 65. Se 
declara nul.

l Pierdut Formular Carte Verde 
6100028044,emis de Euroins.Il 
declar nul.

l Pierdut atestat transport marfă 
seria CPC, nr. 0388666000 eliberat 
de ARR Tulcea pe numele Dache 
Ion. Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională, nr. 0358366 eliberat la 
28.11.2015, valabil  până la  
30.10.2020 și certificat ADR Seria 
074143, eliberat la 31.10.2015, 
valabil până la 30.10.2020, eliberate 
de ARR Neamț pe numele: Aflo-
roaei Mihai. Se declară nule.

l Pierdut certificat ADR Seria 
120731 valabl până la 24.11.2022, 
eliberat de ARR Neamț pe numele 
Afloroaei Daniela. Se declară nul.

l SC Spiralite Ventilation Systems 
SRL, reprezentată legal prin 
Ovidiu Constantin în calitate de 

administrator, declară pierdute 
următoarele acte: Certificat 
Constatator Nr.41267/07.07.2015.

l Agapie Elena-Ramona Persoană 
Fizică Autorizată, cu sediul în sat 
Țuglui, Comuna Țuglui, nr.13, 
județ Dolj, declară pierdute și nule 
următoarele documente: Certificat 
de înregistrare seria B, nr.3079807, 
precum și Certificatul Constatator 
eliberate la data de 12.05.2015 de 
către ORC Dolj.

l SC BiB&Dandy SRL avand 
numarul  J06/850/2004 din 
17/11/2004 si CUI 16952350 din 
18/11/2004 cu sediu social in 
Bistrita str.Nasaudului bl5, sc.A, 
ap.1, jud.Bistrita Nasaud anunt 
pierderea certificatelor constata-
toare pt. SC BiB&Dandy SRL.

l Pierdut permis de port-arma pe 
numele Mihail Vaida, pentru pistol 
cu gaze si bile de cauciuc calibru 
10x22, marca WALTHER PP seria 
B002887. Il declar nul.

l Pierdute certificate constatatoare 
ale SC Passadena SRL, CUI 
3079557, sediu comuna Sadova, 
judeţul Dolj. Se declară nule.

l Declar pierdut certificat consta-
tator  emis de ONRCB din 
20.03.2014, CUI 21761233 cu 
sediul în str. Fizicienilor 16, bl. 10A, 
sc. A, ap. 24, sector 3, al PFA 
Ciubuc Mihăiţa.

l SC SOFIA 2004 SRL cu sediul 
în Iași, DN28, Valea Lupului 
nr.36A, jud. Iași, pierdut facturi 
exemplarul verde cu seria IS SOP , 
nr. 1201-2550; 2601-2650; 2851-
2950, 4201–4250, 4301-4350, 4401-
4550, 4751-4800, 5201-5300, și 
facturi în cele 3 exemplare, nr.: 
2551-2600; 2751-2800; 3301-3350, 
5001-5050, 6501-6600;  6701-6850, 
2951-3000, 2151-2200; 4251-4300; 
4351–4400; 4551-4750; 5301–5350.

l SC Adriano Mar  SRL cu 
J40/672/2001 CUI RO 13657356 
declar pierdut un facturier  de la nr. 
5666- 5700. Îl declar nul.

DECESE




