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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Soso SRL angajează 
încărcător- descărcător pentru 
m a g a z i n  C r a i o v a .  C o n t a c t : 
0763.921.003.

l Spitalul CETTT Sfântul Stelian 
București, cu sediul în str.Cristian 
Pascal, nr.25-27, sector 6, București, 
organizează  concurs  pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a funcției contractuale vacante de 
muncitor II -zugrav. Criterii speci-
fice: -Studii medii sau generale; 
-Categoria de calificare 3 sau 4; -6 
ani vechime în meserie. Concursul/
examenul se va desfășura la sediul 
unității în perioada 07.08.2018-
10.08.2018. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor de concurs este 
31.07.2018, ora 11.00. Relații supli-
mentare  la  Compart imentul 
RUNOS, tel.021.314.44.75 și pe 
pagina de internet a instituției: http//
www.cetttsfantulstelian.ro.

l Institutul Naţional de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în 
București, B-dul Aviatorilor, nr.34-
38, sector 1, organizează concurs 
pentru promovarea în grade profesi-
onale a personalului de cercetare din 
cadrul Institutului, după cum 
urmează: -asistent de cercetare 
stagiar, biolog- 1 post- Laborator de 
cercetare știinţifică; -asistent de 
cercetare stagiar, fizician medical- 1 
post-  Laborator de medicină 
nucleară. Condiţiile de participare: 
un an vechime în activitate, conform 
prevederilor Legii nr.319/2003, art. 
15, cu modificările și completările 
ulterioare. Examenul se va desfă-
șura la sediul unităţii, tematica de 
concurs și alte informaţii se pot 
obţine de la sediul Institutului, 
precum și la telefon: 021.317.20.41, 
int. 258.

l INCDTP Sucursala ICPI Bucu-
resti, Str. Ion Minulescu, nr. 93, sect. 
3, organizeaza concurs pentru 
ocuparea unui post de consultant 
intern de resurse umane. Conditii de 
participare: absolventi cu studii supe-
rioare, vechime de minimum 5 ani 
reprezinta un avantaj suplimentar, cu 
abilitati de comunicare, buna capaci-
tate de organizare și stabilire a priori-
tăților, recrutare și selectare personal 
CDI, capacitate de gestionare a 
timpului de încadrare în termenele 
limită stabilite, cunoasterea limbii 
engleze; utilizarea programelor MS 
Office (Word, Excel, Power Point, 
Acces), Internet, baze de date, experi-
enta in redactare lucrari stiintifice, 
seriozitate, rigurozitate, integritate. 
Dosarele de concurs se depun in 
termen de 20 de zile de la data apari-
tiei anuntului. Relatii: Serv. Resurse 
umane; icpi@icpi.ro; doina.serb@icpi.
ro; tel: 021 3235060 / 114.

l Spitalul Clinic de Urgenta 
“Bagdasar-Arseni”, cu sediul in 

Bucuresti, Soseaua Berceni nr. 12, 
sector 4, organizeaza concurs pentru 
ocuparea pe durata nedeterminata a 
urmatoarelor posturi vacante cores-
punzator functiilor contractuale in 
cadrul structurilor organizatorice 
din spital dupa cum urmeaza: 1 post 
contabil II: - diploma de absolvire a 
invatamantului postliceal de specia-
litate sau diploma de bacalaureat; - 6 
luni vechime in specialitate. 1 post 
muncitor necalificat. – diploma 
scoala generala/certificate absolvire 
scoala generala; - disponibilitate 
pentru program de lucru in ture; - 
fa ra  vech ime  in  ac t iv i ta te . 
Concursul se va desfasura la sediul 
institutiei si va cuprinde trei probe, 
astfel: 1. Proba scrisa – 09.08.2018, 
ora 09:00, in amfiteatrul Centrului 
de Excelenta in Neurochirurgie. 2. 
Proba practica – 14.08.2018, ora 
09:00, in cadrul structurilor organi-
zatorice. 3. Interviul – 20.08.2018, 
ora 09:00, in amfiteatrul Centrului 
de Excelenta in Neurochirurgie. 
Persoanele interesate pot depune 
dosarul de inscriere in perioada 
19.07.2018 – 01.08.2018 (inclusiv), 
ora 14:00, la sediul spitalului – Servi-
ciul R.U.N.O.S. Relatii suplimentare 
s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l e f o n 
021-334.30.25, interior 1122 si 1123 
serviciul R.U.N.O.S si pe site-ul 
spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

l Primăria Comunei Cîrligele orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a următoa-
relor funcţii  contractuale de 
execuţie vacante: I.Compartiment 
asistenţă socială: 1.Educator social- 
1 post; 2. Adminstrator- 1 post; 
3.Îngrijitor- 1 post. II. Comparti-
ment implementare proiecte cu 
finanţare internaţională: 1.Referent 
debutant- 1 post; 2.Consilier II- 1 
post. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale sunt: 
1. Educator social: -Studii universi-
tare absolvite cu diplomă de licenţă 
sau studii de scurtă durată cu 
diplomă de absolvire; -Vechime în 
muncă minim 5 ani; -Cunoștinţe de 
operare în calculator; -Permis de 
conducere categoria B. 2. Adminis-
trator: -Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Calificări 
în domeniul alimentaţie publică; 
-Vechimea în muncă minim 5 ani; 
-Cunoștinţe de operare în calculator. 
3.Îngrijitor: -Studii minim generale; 
-Vechimea în muncă nu este obliga-
torie; -Aptitudini și recomandări 
pentru lucrul în echipă, în special cu 
copiii. 4.Rerferent debutant: -Studii 
medii cu diplomă de bacalaureat în 
domeniul economic; -Vechimea în 
muncă nu este obligatorie; -Cunoș-
tinţe de operare în calculator- nivel 
mediu. 5.Consilier II: -Studii univer-
sitare, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul economic; 
-Vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 1 an; 
-Cunoștinţe de operare în calcu-

lator- nivel mediu. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -13.08.2018, ora 10.00: 
proba scrisă; -14.08.2018, ora 10.00: 
interviul. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Primăriei Comunei 
Cîrligele în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, și trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 6 al Regulamentu-
lui -cadru,  aprobat  pr in HG 
nr.286/2011. Detalii privind condi-
ţiile specifice bibliografia de concurs 
sunt disponibile la sediul Primăriei 
Comunei Cîrligele, din comuna 
Cîrligele, str. Instituţiilor, nr.5, 
j u d e ţ u l  V r a n c e a ,  t e l e f o n : 
0237.253.000.

l Agenția Română de Salvare a 
Vieții Omenești pe Mare, cu sediul în 
localitatea Constanța, str.Incinta 
Port, dana 78, jud.Constanța, orga-
nizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată, pentru ocuparea următoarei 
funcții contractuale vacante: Grup 
Nave. Condiții specifice de ocupare 
a posturilor comandant- 1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
Specialitate de bază: domeniul 
naval; Cerințe specifice: -posesor 
brevet pentru funcția de comandant 
(brevet valabil pentru o perioadă de 
minim un an de la data depunerii 
dosarului); -limba engleză nivel 
avansat; Vechime: minim 3 ani expe-
riență pe remorchere maritime 
(dovada stagiului necesar se face cu 
extrasul din registrul matricol elec-
tronic al personalului navigant 
român eliberat de ANR). Prima 
probă a concursului de angajare va fi 
proba practică, care va fi elimina-
torie (min.70 de puncte). Data-limită 
pentru depunerea dosarelor: 
02.08.2018, ora 16.00. 1. Selecția 
dosarelor de înscriere: 03.08-
06.08.2018; 2.Proba practică (elimi-
natorie): 13.08.2018, ora 10.00; 3. 
Proba scrisă: 16.08.2018, ora 10.00; 
4.Interviul: 21.08.2018, ora 10.00; 5.
Afișare rezultate finale: 23.08.2018, 
ora 16.00. Depunerea dosarelor de 
concurs se va face la sediul 
ARSVOM, Incinta Port Constanța, 
dana 78, tel.0241.601.878. Tematica, 
bibliografia și rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afișa la 
sediul unității și pe pagina oficială: 
arsvom@intersat-telecom.ro.

l Primăria Comunei Tanacu, cu 
sediul în localitatea Tanacu, strada/
satul Tanacu, nr.47, județul Vaslui, 
în baza Legii 188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant pentru funcție 
publică: Denumirea postului: consi-
lier, clasa I, gradul profesional supe-
r i o r,  î n  C o m p a r t i m e n t u l 
contabilitate. Condiții specifice de 
participare la concurs: -Studii 
universitare de licență absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul științelor economice; -7 
ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. Data, ora 
și locul de desfășurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 20 august 
2018, ora 10.00, la sediul instituției; 
-Interviul: data de 22 august 2018, 
ora 10.00, la sediul instituției. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 20 de zile de 
la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial. Bibliografia se găsește 
pe pagina de internet: primariata-
n a c u . r o .  D a t e  c o n t a c t : 
tel.0235.345.319, e-mail: tanacu_
primaria@yahoo.com.

l U.M. 01150 București organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de consilier, grad 
profesional superior, în Biroul 
proiecte cu finanţare externă din 
Serviciul coordonare program major 
„Administraţie centrală” și  proiecte 
cu finanţare externă,  din cadrul 
Direcţiei planificare -coordonare, 
stat major și resurse umane. Locul 
desfășurării concursului: sediul 
U.M. 01150 București, Str. Izvor nr. 
110, sector 5, București. Probele și 
datele desfășurării concursului: 
-proba scrisă: 20.08.2018, ora 09.30. 
Condiţiile generale și specifice de 
participare la concurs: - condiţiile 
prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată (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 echiva-
lentă; - specializare în domeniul 
securităţii și apărării  naţionale; - 
vechime în specialitatea studiilor -7 
ani; - persoana declarată „admis” la 
concurs să fie de acord cu privire la 
procedura de verificare și avizare 
pentru eliberarea autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, cores-
punzător fișei postului -nivel 
„STRICT SECRET”. Bibliografia 
concursului se găsește afișată la 
sediu Ministerului Apărării Naţio-
nale din str. Izvor nr.110, sector 5 și 
pe site -ul instituţiei http://sg.mapn.

ro. Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei în termen de 20 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial. 
Numirea în funcţia publică se va 
face după obţinerea autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate. Relaţii 
suplimentare  se pot obţine la tel. 
0214023400, int. 1011412 sau 
0213195814.

l Unitatea Militară 02517, cu sediul 
în localitatea Craiova, str.Anul 1848, 
nr.98, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea unor 
funcţii contractuale vacante de: 
Referent de specialitate debutant 
din cadrul  Biroului dirigenţie insta-
laţii  și Referent de specialitate 
gradul I  din cadrul Biroului docu-
mentații cadastrale. Proba scrisă în 
data de 10.08.2018, ora  09.00, proba 
practică în data de 16.08.2018, ora 
09 .00 ,  in terv iu l  în  data  de 
20.08.2018, ora 09.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din HG 
nr.286/23.03.2011, precum  și 
Condiţii specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale sunt: 
pentru postul de Referent de specia-
litate debutant din cadrul Biroului 
Dirigenţie Instalaţii: nivelul studi-
ilor: universitare cu diplomă de 
licenţă- INGINER în domeniul: 
inginerie civilă, inginerie și manage-
ment, inginerie electrică, inginerie 
energetică, ingineria instalaţiilor și 
arhitectură într-una din  specializă-
rile: Construcţii civile, industriale și 
agricole; Inginerie civilă; Căi ferate, 
drumuri și poduri; Amenajări și 
construcţii hidrotehnice; Ingineria 
instalațiilor; Inginerie urbană și 
dezvoltare regională; Inginerie 
economică în construcţii; Înbunătă-
ţiri funciare și dezvoltare rurală; 
Sisteme electrice; Electrotehnică; 
Electromacanică; Energetică; Elec-
troenergetică; Arhitectură; vechime 
în muncă: fără vechime. Pentru 
postul de Referent de specialitate 
gradul I din cadrul Biroului Docu-
mentaţii cadastrale: nivelul studiilor: 
universitare cu diplomă de licenţă- 
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INGINER în domeniul: inginerie 
civilă, inginerie și management, 
inginerie electrică, inginerie energe-
tică, ingineria instalaţiilor și arhitec-
tură într-una din  specializările: 
Construcţii civile, industriale și 
agricole; Inginerie civilă; Căi ferate, 
drumuri și poduri; Amenajări și 
construcţii hidrotehnice; Ingineria 
instalațiilor; Inginerie urbană și 
dezvoltare regională; Inginerie 
economică în construcţii; Înbunătă-
ţiri funciare și dezvoltare rurală; 
Sisteme electrice; Electrotehnică; 
Electromecanică; Energetică; Elec-
troenergetică; Arhitectură; să posede 
autorizaţie de diriginte de șantier 
valabilă cf. Ordinului 1496/2011 
pentru aprobarea procedurii de 
autorizare a diriginţilor de șantier 
pentru unul din domeniile/subdome-
niile de autorizare: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 
6, 8.1, 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.4; vechime 
în muncă: 6 ani și 6 luni; vechime în 
specialitate: 6 ani și 6 luni. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
02.08.2018, ora 12.00  la sediul UM 
02517 Craiova. Relaţii suplimentare 
la sediul UM 02517 Craiova.  
Persoană de contact: plt. adj. ION 
Eugen, tel.0765.739.901.

l Anunț din data de 19.07.2018. 
Ministerul Justiţiei organizează 
concurs/examen pentru ocuparea a 3 
posturi vacante corespunzătoare 
unor funcţii contractuale din cadrul 
Institutului Național de Crimino-
logie, după cum urmează: 1 post 
vacant de referent, treapta I; 1 post 
vacant de șofer, treapta I, Biroul 
economico-financiar și adminis-
trativ; 1 post vacant de îngrijitor, 
Biroul economico-financiar și admi-
nistrativ. Condiţii specifice pentru 
ocuparea posturilor. Pentru postul 
vacant de referent, treapta I, Insti-
tutul Național de Criminologie:-  
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat;-  vechime 
minim 4 ani în domeniul studiilor 
absolvite;-  cunoștințe operare PC 
(Windows 7–10, Microsoft Office, 
navigare internet);-  cunoștințe 
limba engleză/franceză, nivel mediu/
avansat, dovedite prin prezentarea 
unui atestat/certificat. Pentru postul 
vacant de șofer, treapta I, Biroul 
economico-financiar și adminis-
trativ, Institutul Național de Crimi-
nologie:- studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
- carnet de conducere categoria B; - 
experiență de cel puțin 6 ani în 
conducerea autovehiculelor. Pentru 
postul vacant de îngrijitor, Biroul 
economico-financiar și adminis-
trativ, Institutul Național de Crimi-
nologie: -  studii generale sau studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; - vechime minimă în 
muncă de 1 an; - experiență de cel 
puțin 1 an în activităţii de întreţinere 
și curăţenie. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului. Probele 
de concurs vor avea loc la sediul 

Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, 
nr. 17, sector 5, București, la urmă-
toarele date: 1. Proba practică – în 
data de 13.08.2018, începând cu ora 
10.00, pentru toate posturile. 2. 
Interviul – în data de 20.08.2018, 
începând cu ora 10.00, pentru toate 
posturile. Data limită pentru depu-
nerea dosarelor  de  concurs : 
01.08.2018, ora 17.30 (în termen de 
10 de zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului), la secretariatul 
Direcţiei resurse umane din cadrul 
Ministerul Justiţiei, cu sediul în 
București, strada Apolodor, nr. 17, 
sector 5, et. 2, cam. 6. Informații 
suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon: 037.204.1182 
sau pe site-ul Ministerului Justiţiei, 
la adresa: www.just.ro, secţiunea 
Cariere - Posturi vacante.

l Anunț privind organizarea 
concursului pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții publice vacante din 
Ministerul Justiţiei și din Institutul 
Național de Criminologie Ministerul 
Justiției organizează concurs pentru 
ocuparea unor funcții publice 
vacante din cadrul aparatului 
propriu și din cadrul Institutului 
Național de Criminologie. Funcțiile 
publice vacante pentru care se orga-
nizează concursul sunt următoarele: 
1. Ministerul Justiției: - 1 post - 
consilier, clasa I, gradul asistent - 
D i r e c ț i a  d e  p r e v e n i r e  a 
criminalității; - 1 post – consilier, 
clasa I, gradul superior – Serviciul 
profesii juridice conexe; - 1 post – 
consilier, clasa I, gradul principal – 
Direcția 
programe europene – Serviciul 
programe europene; - 2 posturi – 
consilier, clasa I, gradul superior și 
consilier, clasa I, gradul principal - 
Serviciul  financiar-contabilitate - 
Direcția financiar-contabilă; - 1 post 
- consilier, clasa I, gradul principal – 
Direcția tehnologia informației; - 7 
posturi - consilier, clasa I, gradul 
asistent – Direcția tehnologia infor-
mației – Serviciul Centrul suport 
pentru utilizatorii sistemului de 
management al resurselor; - 1 post - 
consilier, clasa I, gradul principal – 
Direcția investiții - Serviciul achiziții 
publice. 2. Institutul Național de 
Criminologie: - 3 posturi - consilier, 
clasa I, gradul superior – Serviciul 
cercetare; - 1 post – consilier, clasa I, 
gradul principal – Serviciul cerce-
tare; - 1 post - consilier, clasa I, 
gradul superior – Biroul economico 
- financiar și administrativ; - 1 post 
- consilier, clasa I, gradul principal – 
Biroul economico - financiar și 
administrativ; - 1 post - consilier, 
clasa I, gradul asistent - Biroul 
economico - financiar și adminis-
trativ. Concursul se va desfășura la 
sediul Ministerului Justiţiei din 
București, strada Apolodor, nr. 17, 
sector 5, și va consta în:  - proba 
scrisă; - interviu. Proba scrisă va 
avea loc în data de 21.08.2018, înce-
pând cu ora 10.00. Condiţii generale 

de participare la concurs: Candidaţii 
trebuie să îndeplineasca condiţiile 
privind ocuparea funcţiilor publice, 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
precum și condiţiile minime de 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare participării la concurs, 
prevăzute la art. 57 alin. (5) din 
același act normativ, respectiv: „a) 
un an în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice, 
pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie de grad profesional asis-
tent din clasa I, 8 luni pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie de grad profesional asistent 
din clasa a II-a sau 6 luni pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie de grad profesional asistent 
din clasa a III-a; b) 5 ani în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de 
grad profesional principal; c) 7 ani 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie de grad profesional supe-
rior.”. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: 1. Direcția de 
prevenire a criminalității - consilier, 
clasa I, gradul asistent (1 post). 
Condiții de studii și alte condiții și 
cerințe specifice: • studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în științe 
economice; • cunoștințe de limba 
engleză, cel puţin la nivel mediu, 
dovedite prin prezentarea unui 
atestat / diploma / certificat privind 
cunoștințele de limbă engleză; • 
cunoștințe foarte bune de operare 
PC, dovedite prin prezentarea unui 
atestat / diploma / certificat privind 
cunoștințele de operare calculator. 2. 
Serviciul profesii juridice conexe - 
consilier, clasa I, gradul superior (1 
post); Condiții de studii și alte 
condiții și cerințe specifice: • Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în una din următoarele specializări: 
informatică, informatică aplicată, 
tehnologii și sisteme de telecomuni-
cații, rețele și software de telecomu-
nicații, echipamente și sisteme 
electronice militare, comunicații 
pentru apărare și securitate, calcula-
toare, tehnologia informației, calcu-
latoare și sisteme informatice pentru 
apărare și securitate națională, ingi-
neria informației, automatică și 
informatică aplicată, ingineria și 
securitatea sistemelor informatice 
militare. • Cunoștințe avansate de: - 
configurare și administrare rețele 
LAN, WAN, internet, intranet și 
VPN; - instalare, configurare și 
administrare sisteme de operare 
Windows 7/8/10 și Windows Server 

2008/2012; - instalare și administrare 
SQL Server 2008/2012/2014; - admi-
nistrarea și întreținerea bazelor de 
date SQL. 3. Direcția programe 
europene – Serviciul programe euro-
pene - consilier, clasa I, gradul prin-
cipal (1 post). Condiții de studii și 
alte condiții și cerințe specifice: • 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; • cunoștințe de operare pe 
calculator: Microsoft Office, Word, 
Excel - nivel intermediar, dovedite 
prin prezentarea unui atestat / 
diploma / certificat privind cunoștin-
țele de operare calculator. • cunoș-
tințe de limba engleză, care vor fi 
testate atât la proba scrisă, cât și la 
interviu. 4. Direcția financiar conta-
bilă, Serviciul financiar – contabili-
tate - consilier, clasa I, gradul 
superior (1 post). • Condiții de studii 
și alte condiții și cerințe specifice: • 
Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în științe economice; • cunoș-
tințe de limba engleză, cel puţin la 
nivel mediu, dovedite prin prezen-
tarea unui atestat / diploma / certi-
ficat privind cunoștințele de limbă 
engleză. 5. Direcția financiar conta-
bilă, Serviciul financiar – contabili-
tate - consilier, clasa I, gradul 
principal (1 post). Condiții de studii 
și alte condiții și cerințe specifice: • 
Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în științe economice; • Specia-
lizări 
în domeniul financiar – contabilitate 
publică, dovedite prin prezentarea 
unui atestat / diploma / certificat. 6. 
Direcția tehnologia informației– 
consilier, clasa I, gradul principal (1 
post). Condiții de studii și alte 
condiții și cerințe specifice: • Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în una din următoarele specializări: 
informatică, informatică aplicată, 
tehnologii și sisteme de telecomuni-
cații, rețele și software de telecomu-
nicații, echipamente și sisteme 
electronice militare, comunicații 
pentru apărare și securitate, calcula-
toare, tehnologia informației, calcu-
latoare și sisteme informatice pentru 
apărare și securitate națională, ingi-
neria informației, automatică și 
informatică aplicată, ingineria și 
securitatea sistemelor informatice 
militare. • Cunoștințe avansate de: - 
instalare și administrare SQL Server 
2008/2012/2014; - administrarea și 
întreținerea bazelor de date SQL; - 
limbaje de programare, e.g., C/C++, 
C#, .NET, XML, XHTML, CSS, 
JavaScript etc.; - programare multi-
thread, multi-process, aplicații 

client-server; - metodologii și tehnici 
de programare (SCRUM, DevOps 
etc.) și instrumente specifice (de 
script-ing, i.e., Powershell, de testare, 
de integrare continuă și raportare, 
de asigurare a integrității și securi-
tății datelor etc.). 7. Direcția tehno-
logia informației, Serviciul Centrul 
de suport pentru utilizatorii siste-
mului de management al resurselor 
– consilier, clasa I, gradul asistent (7 
posturi). • Condiții de studii și alte 
condiții și cerințe specifice: • Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în una din următoarele specializări: 
informatică, informatică aplicată, 
tehnologii și sisteme de telecomuni-
cații, rețele și software de telecomu-
nicații, echipamente și sisteme 
electronice militare, comunicații 
pentru apărare și securitate, calcula-
toare, tehnologia informației, calcu-
latoare și sisteme informatice pentru 
apărare și securitate națională, ingi-
neria informației, automatică și 
informatică aplicată, ingineria și 
securitatea sistemelor informatice 
militare. • Cunoștințe avansate de: - 
arhitectura calculatoarelor; - insta-
lare, configurare și exploatare 
echipamente periferice (imprimante, 
scannere etc.); - diagnosticare 
defecte pentru PC-uri, periferice și 
alte echipamente de comunicații; - 
configurare și administrare rețele 
LAN, WAN, internet, intranet și 
VPN; - instalare, configurare și 
administrare sisteme de operare 
Windows 7/8/10 și Windows Server 
2008/2012; - instalare și utilizare 
suită MS Office 2010/2013/2016 
(Word, Excel, Access etc.). 8. 
Direcția investiții- Serviciul achiziții 
publice- consilier, clasa I, gradul 
principal (1 post). Condiții de studii 
și alte condiții și cerințe specifice: • 
Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în științe economice, juridice 
sau administrație publică; • cunoș-
tințe de limba engleză, cel puţin la 
nivel mediu, dovedite prin prezen-
tarea unui atestat / diploma / certi-
ficat privind cunoștințele de limbă 
engleză; B. Institutul Național de 
Criminologie – 7 posturi: 1. Serviciul 
cercetare - consilier, clasa I, gradul 
superior (1 post). Condiții specifice: 
• Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul sociologie, specia-
lizarea sociologie. 2. Serviciul 
cercetare - consilier, clasa I, gradul 
superior (1 post). Condiții de studii 
și alte condiții și cerințe specifice: • 
Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul psihologie, speci-
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alizarea psihologie; 3. Serviciul 
cercetare - consilier, clasa I, gradul 
superior (1 post). Condiții specifice: 
• Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul științe economice 
- specializare statistică. 4. Serviciul 
cercetare – consilier, clasa I, gradul 
principal (1 post). Condiții specifice:  
• Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniile filologie, filozofie, 
istorie. 5. Biroul economico - finan-
ciar și administrativ - consilier, clasa 
I, gradul superior (1 post). Condiții 
de studii și alte condiții și cerințe 
specifice: • Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în științe 
economice; • cunoștințe de limba 
engleză, cel puţin la nivel mediu, 
dovedite prin prezentarea unui 
atestat / diploma / certificat privind 
cunoștințele de limbă engleză; 6. 
Biroul economico - financiar și admi-
nistrativ - consilier, clasa I, gradul 
principal (1 post). Condiții specifice: 
• Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-

lentă, în științe economice; • Specia-
lizări 
în domeniul financiar – contabilitate 
publică, dovedite prin prezentarea 
unui atestat / diploma / certificat. 7. 
Biroul economico-financiar și admi-
nistrativ- consilier, clasa I, gradul 
asistent (1 post). Condiții de studii și 
alte condiții și cerințe specifice: • 
Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în una din următoarele specia-
lizări: informatică, informatică 
aplicată, tehnologii și sisteme de 
telecomunicații, rețele și software de 
telecomunicații, echipamente și 
sisteme electronice militare, comuni-
cații pentru apărare și securitate, 
calculatoare, tehnologia informației, 
calculatoare și sisteme informatice 
pentru apărare și securitate națio-
nală, ingineria informației, automa-
tică și informatică aplicată, ingineria 
și securitatea sistemelor informatice 
militare. Cunoștințe avansate de: - 
arhitectura calculatoarelor; - insta-
lare, configurare și exploatare 
echipamente periferice (imprimante, 
scannere etc.); - diagnosticare 
defecte pentru PC-uri, periferice și 
alte echipamente de comunicații; - 
configurare și administrare rețele 
LAN, WAN, internet, intranet și 
VPN; - instalare, configurare și 
administrare sisteme de operare 

Windows 7/8/10 și Windows Server 
2008/2012; - instalare și utilizare 
suită MS Office 2010/2013/2016 
(Word, Excel, Access etc.). Candi-
daţii  pot depune dosarele de 
înscriere în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a.  Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Informaţiile privind 
documentele necesare pentru 
înscriere, tematica și bibliografia de 
concurs se afișează la sediul Ministe-
rului Justiţiei, precum și pe pagina 
de Internet www.just.ro, secţiunea 
Cariere. Coordonate de contact: - 
adresa de corespondență: Ministerul 
Justiţiei (Direcţia resurse umane), 
etaj 2, camera 6, str. Apolodor nr. 17, 
sector 5, București; - telefon/fax: 
037.204.1182 și 037.204.1166/fax 
037.204.1175; - e-mail: dru@just.ro; 
- persoana de contact și funcția 
publică deținută: Tamara Harez, 
consilier.

l In conformitate cu prevederile 
OUG nr. 109/2011, privind guver-
nanta corporativa a intreprinderilor 
publice, cu modificarile si completa-
rile ulterioare, si ale HGR nr. 
7 2 2 / 2 0 1 6  p e n t r u  a p r o b a r e a 
Normelor metodologice de aplicare a 
unor prevederi  din OUG nr. 
109/2011  privind guvernanta corpo-
rativa a intreprinderilor publice, 
Consiliul de Administratie al SC 
RECONS SA Arad, lanseaza 
procesul de recrutare pentru postul 

de Director Economic  la SC 
RECONS SA Arad, cu sediul în 
Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.  Persoa-
nele interesate să ocupe funcția de 
director economic vor depune, pana 
la data de 03.08.2018, ora 15,00 la 
secretariatul societății un dosar de 
candidatura care trebuie sa cuprindă 
următoarele documente: 1. Cerere de 
înscriere la concurs; 2. Copia actului 
de identitate al candidatului; 3. 
Copie dupa diploma de studii ( 
copiile documentelor care atestă 
nivelul studiilor si ale altor docu-
mente care atesta efectuarea unor 
specializari, copiile documentelor 
care atesta indeplinirea conditiilor 
specifice); 4. Un CV în format Euro-
pass; 5. Copia carnetului de munca, 
certificată pentru conformitate cu 
originalul, sau, dupa caz, o adeve-
rinta care sa ateste vechimea in 
munca, in meserie si/sau in speciali-
tatea studiilor; 6. Declaratie pe 
proprie raspundere ca aplicantul nu 
are înscrieri în cazierul judiciar si 
fiscal; 7. Declaratie pe proprie 
raspundere prin care aplicantul va 
confirma ca nu a fost initiata si nici 
nu se afla in desfasurare o procedura 
de natură penala impotriva sa; 8. 
Declaratie de consimtamant prin 
care candidatul este de acord cu 
utilizarea datelor sale in scopul 
procesului de recrutare si selectie. 9. 
Declarație privind neîncadrarea in 
situatia de conf lict de interese. 
Declarațiile sunt disponibile pe 
pagina web a SC RECONS SA Arad  
www.reconsarad.ro . Dosarul se va 
depune in plic inchis cu mentiunea 
„Aplicatie pentru postul de Director 
Economic al SC RECONS SA 
Arad”, personal sau prin curier la 
adresa : Arad, Bd. Iuliu Maniu FN. 

Plicurile depuse dupa data de 
03.08.2018, ora 15,00 nu vor fi luate 
in considerare. Prezentare societate: 
Societatea Comercială “RECONS” 
SA ARAD cu sediul în Arad B-dul 
Iuliu Maniu FN a fost înfiinţată în 
anul 1996 prin reorganizarea Regiei 
Autonome de Locuințe și Localuri de 
sub autoritatea Consiliului Local 
Municipal Arad în baza Hotărârii nr. 
114/27.11.1995 a CLM Arad. Socie-
tatea are ca obiect principal de acti-
vitate Lucrări de construcții a 
clădirilor rezidențiale și nereziden-
țiale. În anul 2014 prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului 
Arad nr. 146/30 mai, S.C. RECONS 
S.A. i-a fost delegată gestiunea prin 
atribuire directă a concesiunii servi-
ciului comunitar de utilitate publică 
pentru administrarea, amenajarea, 
întreținerea și exploatarea zonelor de 
agrement - Ștrandul Neptun și Pati-
noarul Municipal Arad. Tot în anul 
2014 prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Arad nr. 
278/30 septembrie, S.C. RECONS 
S.A. a devenit operatorul serviciului 
comunitar de utilitatea publică 
pentru administrarea, întreținerea și 
exploatarea zonelor de parcare cu 
plată din Municipiul Arad, a parcă-
rilor de reședință și a activității de 
ridicare a vehiculelor, prin conce-
siune. Pentru mai multe informatii 
poate fi accesat siteul societatii SC 
RECONS SA Arad  www.recon-
sarad.ro .Obiectul de activitate al 
întreprinderii publice: Lucrări de 
construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale. Rezultate strategice 
asteptate a fi atinse in urmatorii  ani:  
-inchirierea tuturor spatiilor comer-
ciale aflate in proprietatea societatii; 
-creșterea numărului de clienți 
pentru sectorul constructii, instalatii 
și reparatii din cadrul societatii; 
-sustinerea investițiilor propuse de 
Municipiul Arad pentru moderni-
zarea zonelor de agrement adminis-
trate; -identificarea de soluții pentru 
optimizarea si eficientizarea servi-
ciului public de parcare cu plată și 
parcare rezidențială în Municipiul 
Arad; -creșterea gradului de satis-
facție a utilizatorilor zonelor de 
agrement, respectiv creșterea adap-
tabilității serviciilor prestate la cerin-
țele acestora; -creșterea gradului de 
satisfacție a utilizatorilor sistemului 
de parcare cu plată și al sistemului 
de pracare rezidențială din Munici-
piul Arad, respectiv creșterea adap-
tabilității serviciilor prestate la 
cerințele acestora. Conditii impuse 
pentru candidatii la functiile de 
Director Economic: -studii superi-
oare absolvite cu diploma de licenta 
sau, echivalenta; -vechime in specia-
litatea studiilor absolvite, de minim 3 
ani; -cunoasterea limbii romana, 
scris si vorbit; -capacitate deplina de 
exercitiu; -experienta in activitatea 
de administrare/management la 
societati private/publice sau institutii 
publice; -cetatenie romana, a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
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sau a statelor apartinând spatiului 
Economic European, si domiciliul in 
Romania; -nu a fost initiata si nici 
nu se afla in desfasurare o procedura 
de natura penala importiva lor si nu 
au înscrieri în cazierul judiciar; -nu 
au înscrieri în cazierul fiscal. 
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 
DE CONCURS: 1. Actiune: -Depu-
nere dosare de candidatura: 
20.07.2018-03.08.2018; Observatii: se 
depun la secretariatul societății; 
Responsabil: Candidati. 2. Actiune:-
Verificare eligibilitate; Perioada 
desfasurare: 06.08.2018; Observatii: 
Se face de către Comitetul de nomi-
nalizare și remunerare; Responsabil: 
Comitetul de nominalizare și remu-
nerar. 3. Actiune: Proba scrisă și 
interviul Socio- Profesional; Peri-
oada desfasurare: 08.08.2018; Obser-
vatii: Se desfășoară la sediul SC 
RECONS SA, începând cu orele 
9,30 respectiv 14,00; Responsabil: 
Comitetul de nominalizare și remu-
nerare. 4. Actiune: Depunere contes-
taț i i ;  Per ioada desfasurare : 
09.08.2018; Observatii: Se depun la 
sediul societății, la secretariat, între 
orele 9-11; Responsabil: Candidati. 
5. Actiune: Soluționare contestații; 
Perioada desfasurare: 10.08.2018; 
Observatii: Se face de către Comi-
tetul de nominalizare; Responsabil: 
Comitetul de nominalizare și remu-
nerare. Evaluarea/selectia candida-
tilor: -Dosarele de candidatura sunt 
evaluate in raport cu minimul de 
criterii stabilite pentru selectie, iar 
cele ce nu intrunesc minimul de 
criterii al profilului de candidat sunt 
respinse din lista lunga a candida-
tilor pentru pozitia de Director 
Economic. -Candidatii ramasi in 
lista lunga dupa efectuarea verifica-
rilor sunt supusi unei analize 
comparative, prin raportare la 
profilul postului. Comisia de selectie 
isi rezerva dreptul de a solicita 
candidatilor documente suplimen-
tare fata de cele depuse in  dosar. 
-Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li 
se comunică faptul ca pentru conti-
nuarea procedurii trebuie să depună 
în scris, la autoritatea comitetul de 
nominalizare si renumerare, o decla-
raţia de intenţie, in termenul stabilit 
de catre comisia de selectie. -Comi-
tetul de nominalizare si renumerare 
analizeaza declaratia de intentie si 
integreaza rezultatele analizei in 
matricea profilului de candidat. - 
Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în 
lista scurtă se face pe baza de 
interviu, organizat de către Consiliul 
de Administratie, în baza planului 
de interviu. În vederea organizării 
interviului se au în vedere următoa-
rele: dosarul de candidatură, 
matricea profilului de candidat, 
declaraţia de intenţie a candidatului. 
-După finalizarea interviurilor 
Comitetul de nominalizare si renu-
merare întocmește raportul pentru 
numirile finale, care include clasifi-
carea candidaţilor cu motivarea 
acesteia. Informatii suplimentare 

privind procesul de selectie a Direc-
torului Economic de la SC Recons 
SA Arad sunt disponibile pe pagina 
web  a SC Recons SA Arad  www.
reconsarad.ro.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, liber, 
București, sector 4, lângă Palatul 
Parlamentului,  prețul pieței . 
0744/296883.

CITAŢII
l Pârâtul Mamaischi Mihail, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în muni-
cipiul Botoșani, str. Pușchin nr. 21, 
jud. Botoșani, este citat la Judecă-
tor ia  Botoșani  în  dosar  nr. 
12378/193/2017, la termenul din 
10.09.2018, orele 8.30, în proces cu 
reclamanţii Kelzenberg Mamaischi 
Mirela și Kelzenberg Uwe Johan.

l Se citează debitoarea Andrei 
Crinuta, domiciliată în comuna 
Corbeni, jud.Argeș, pentru data de 
01.08.2018, ora 11.00, la sediul Biro-
ului Executor Judecătoresc Mitu 
Mihai Ioan, Câmpulung, str. Fraţii 
Golești, nr. 14, bl. a6a, sc. B, ap. 1, 
jud.Argeș, unde se vinde la licitaţie 
publică imobilul proprietatea aces-
teia, situat în comuna Corbeni, sat 
Oeștii Pământeni, jud.Argeș.

l Numitii Rednik Sandor si Dunka 
Maria, sunt citati la Judecatoria 
Sighetu Marmatiei, in data de 
1 0 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  i n  d o s a r u l  n r. 
566/307/2018, avand calitate de 
parati in proces cu Rednic Ioan si 
Rednic Alina Loredana, avand ca 
obiect uzucapiune.

l Burlacu C Costel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in localitatea 
Tibanesti, Satul Rasboieni, Str. Prin-
cipala, Nr.15, jud. Iasi este chemata 
la Judecatoria Iasi, cu sediul in Iasi, 
str Anastasie Panu nr. 25, jud. Iasi in 
ziua de 09.10.2018, ora 08.30 a.m., 
Sala 3, complet C22, in dosarul 
36339/245/2017, in calitate de parat, 
in proces cu E.ON Energie Romania 
SA  in calitate de reclamant, avand 
ca obiect pretentii.

DIVERSE
l Se comunică de către Călin Paul 
Adrian prin publicitate pârâtei 
dispozitivul sentinței civile nr. 
4661/2018 dată de Judecătoria Iași 
în dosar nr. 23137/245/201, pentru 
aceste motive în numele legii hotă-
răște: Admite cererea formulată de 
reclamantul Călin Paul Adrian CNP 
1910414223286, cu domic. ales pt. 
comunic. acte proced. în Iași, șos. 
Moara de Foc, nr.12, bl.407, sc.C, 
et.7, ap.29, jud. Iași, în contradic-
toriu cu pârâta Călin Alina Vasilica, 
CNP 2970116226721, cu domiciliul 
în sat/comuna Ipatele, nr.364, jud. 
Iași. Desface căsătoria  părților 

încheiată la data de 31.05.2015 în 
fața delegatului de stare civilă de la 
Primăria comunei Ipatele din culpa 
exclusivă a pârâtei. Dispune ca 
pârâta să revină la numele purtat 
anterior căsătoriei, cel de „Ilie”. 
Obligă pârâta la plata către recla-
mant a sumei de 1800 lei reprezen-
tând cheltuieli de judecată-taxă de 
timbru, onorariu avocațial, onorariu 
curator. Cu apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare, calea de atac 
urmând a se depune la Judecătoria 
Iași. Pronunțată azi, 18.04.2018, 
prin punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea părților 
grefei instanței.

l BDO Business Restructuring 
SPRL, în calitate de administrator 
judiciar al SC PRESCON MUREȘ 
SA, CUI 15656390, desemnat prin 
s e n t i n ț a  c i v i l ă  n r.  8 9 4 /
SIND/20.06.2018, a Tribunalului 
Brașov, pronunțată în dos. nr. 
1663/62/2018, prin prezenta notifică 
celor interesați deschiderea proce-
durii generale a insolvenței regle-
mentată de Legea nr.85/2014. 
Termenul limită de înregistrare a 
cereilor de admitere a creanțelor este 
06.08.2018. Termenul de verificare a 
creanțelor și comunicare a tabelului 
pre l iminar  e s te  27 .08 .2018 . 
Termenul de definitivare a tabelului 
este 21.09.2018. Data primei ședințe 
a adunării creditorilor a fost stabilită 
la data de 03.09.2018. Creditorii pot 
depune cererii de admitere a crean-
țelor la dosarul nr. 1663/62/2018 al 
Tribunalui Brașov.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu- APM  Ilfov. APM Ilfov 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Inițiere PUD- Construire arhivă și 
birouri, dependințe sociale, anexa 
tehnică, alei carosabile și pietonale, 
parcare, împrejmuire, utilități, orga-
nizare de șantier”, propus a fi 
amplasat în com.Cernica, sat Căldă-
raru, str.T-4, P-9, 10, 11, 12, 13, 
județul Ilfov. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov- Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, București. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la APM Ilfov. Titular: Camera 
Notarilor Publici București, repre-
zentată prin Alexandru Samoilă.

l SC TGM Vest Prod SRL , Sebis, 
Str. Ciutariei Nr 3, Jud. ARAD, 
J2/785/2010 CUI RO 27660572, 
Telefon: 0729 499 090 , titular de 
investitie solicita din partea ANAR 
ABA CRISURI ORADEA in 
conformitate cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996 cu completarile 
si modificarile ulterioare, aviz de 
gospodarire a apelor- FAZA DTAC 
pentru investitia “construire ingra-
satorie vaci de carne si anexele 
aferente” la adresa SEBIS Str. 

Ciutariei Nr. 13, Jud. ARAD: CF nr. 
302494 Sebis,  SIRUTA 9690, 
Conform  Certificat de urbanism 
nr.22/05.05.2017 emis de primăria 
Sebiș, proiect finantat cu  fonduri 
europene, Masura 4.1 “Investitii in 
exploatatii agricole ”. La aceasta 
etapa nu rezulta ape uzate si nu este 
necesara alimentare cu apa. Solici-
tare de aviz este conforma cu preve-
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele sau institutiile 
interesate cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata mai sus.

l S.C. L GREY AGRICULTURE 
S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra deciziei etapei de incadrare de 
catre APM Timis de a nu se efectua 
evaluarea  impactului  asupra 
mediului si evaluarea adecvata in 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului si de 
evaluare adecvata, pentru proiectul 
„construire anexa gospodareasca la 
exploatatie agricola – infiintare capa-
citate pentru depozitare cereale, 
proiect finantat prin feadr masura 
4.2” propus a fi amplasat in  Sag, 
extravilan, nr. FN, CF 401850, nr. top 
401850, jud. Timis. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o funda-
menteaza  pot fi consultate la sediul 
APM Timiș, municipiul Timișoara, 
B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,  în 
zilele de luni - joi între orele  8.00 – 
16.30,  vineri între orele 8.00 – 14.00, 
precum si la urmatoarea adresa  de 
internet http;//apmtm.anpm.ro – 
Sectiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat  poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei  de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 23.07.2018.

SOMATII
l Somaţie. Judecătoria Ineu.Dos.
nr.926/246/2018.Petenţii  Szucs 
Ladislau și Szucs Hedi solicită 
înscrierea dreptului de proprietate 
pe titlu de uzucapiune asupra supra-
feţei de 338 mp. din imobilul identi-
ficat în  c.f.  306717 Ineu  (fost 
c.f.2884  Ineu)  nr.top.A1 top. 1938-
1951.1957-1969.1983-1984/b.48  
intravilan în supr. totală de 1439 mp. 
imobil asupra căruia figurează ca 
proprietar  întabulat  sub B.2 Horvat 
Rozalia   care a decedat în data de  9 
iunie 1992. Petenţii susţin că  exer-
cită o posesie utilă asupra acestui 
imobil de peste 40 de ani. Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să depună de 
îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen de 
30 de zile de la ultima publicaţie se 
va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Adunarea Generală a 
asociaţilor/Notice of the General 

meeting of shareholders
Prosklisi tis Genikis Syneleusis tis 
Syneleusis CVC Property Invest-
ments CO SRL. Număr: 2414, Data 
emiterii: 16.07.2018. Subscrisa VIA 
Insolv SPRL cu sediul social în 
Ploiești, str. Banatului, nr.1, bl.37B, 
sc. B, ap. 3, judeţ Prahova CUI: 
32240680, în calitate de lichidator al  
CVC Property Investments CO SRL 
sediu social in Bucuresti, sector 4, 
str.Vultureni, nr.65, cod de identifi-
care fiscală CUI 18350475, înregis-
trată la ORC sub nr. J40/1758/2006, 
n u m i t a  p r i n  r e z o l u t i a  n r. 
99795/20.07.2017 pronuntata de 
ORC de pe langa Tribunalul Bucu-
r e s t i  i n  d o s a r u l  n r . 
439332/19.07.2017. Convoacă 
Adunarea Generală a  Asociaţilor 
CVC Property  Investments CO 
SRL. Ședinţa adunării generale a 
asociaţilor va avea loc în data de 26 
iulie 2018, ora 14.30 la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiești, str. 
Banatului, nr.1, bl.37B, sc.B, ap.3, 
judeţ Prahova, pentru toţi asociaţii 
înregistraţi la Oficiul Registrului 
Comerţului. Asociaţii înregistraţi la 
Oficiul Registrului Comerţului pot 
participa la adunarea generală 
direct sau pot fi reprezentaţi și prin 
alte persoane decât asociaţii pe bază 
de procură specială. Ordine de zi: 1. 
Prezentarea raportului de evaluare. 
2. Stabilirea modalitatii de valorifi-
care a bunului pentru stingerea 
datoriilor si realizarea repartizarii 
intre asociati.

l DECIROM S.A.- Convocator 
Adunare Generală Extraordinară a 
Acționarilor: Iordache Laurențiu, 
Președintele Consiliului de Adminis-
trație al Decirom S.A., cu sediul în 
Mun. Constanța, Incinta Port, Jud. 
Constanța, înmatriculată în Regis-
t r u l  C o m e r ț u l u i  s u b  n r. 
J13/516/1991, CUI 1890411, în 
temeiul art.113 din Legea 31/1990, 
republicată, convoacă în data de 
30.08.2018, ora 17 p.m., Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor, la sediul societății, la  care vor 
participa acţionarii Societăţii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 29.08.2018 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
Proiectului de Fuziunea publicat în 
M.Of. nr.2241/13.06.2018 dintre 
Decirom S.A., în calitate de societate 
absorbantă și Ceminter Internați-
onal S.A., în calitate de societate 
absorbită; 2. Aprobarea fuziunii 
Societăţii, conform proiectului de 
fuziune menţionat la punctul 1, prin 
absorţia de către Decirom S.A. a 
Ceminter International S.A., astfel 
cum este descris în Proiectul de 
Fuziune și respectiv fundamentarea, 
termenii și condiţiile Proiectului de 
Fuziune, detaliate în acesta; 3. Apro-
barea preluării de către Decirom 
S.A., ca efect al fuziunii, a întregului 
patrimoniu al Ceminter Internati-
onal S.A., format din totalitatea 
elementelor de activ și pasiv; 4. 
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Majorarea capitalului social al 
Decirom S.A. în acord cu menţiunile 
Proiectului de Fuziune; 5. Numirea 
unui nou Consiliu de Administraţie, 
în acord cu menţiunile din Proiectul 
de Fuziune; 6. Actalizarea actului 
Constitutiv al Decirom S.A. ca 
urmare a tuturor modificărilor gene-
rate de fuziune; 7. Aprobarea 
mandatării Consiliului de Adminis-
trație al societăţii în vederea întoc-
mirii, semnării şi efectuării tuturor 
formalităților necesare pentru defini-
tivarea procedurii de fuziune, astfel 
cum acestea sunt descrise în 
Proiectul de Fuziune publicat în 
M.Of. şi necesare conform normelor 
legale incidente; 8. Diverse; Proce-
duri care trebuie respectate de acţio-
narii în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare  a Acţionarilor: La 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor pot participa şi vota 
numai acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă 
29.08.2018 fie personal (pe bază de 
act de identitate sau împuternicire 
data de acţionarii persoane juridice 
către persoanele fizice care le repre-
zintă) fie prin reprezentare, pe baza 
unei împuterniciri acordate pentru 
respectiva adunare generală, 
conform formularului de procură 
specială pus la dispoziţie de Socie-
tate. Împuternicirea va fi depusă la 
sediul Societăţii, cu cel puţin 48 de 
ore înainte de AGEA. Documentele 
şi materialele de şedinţă sunt dispo-
nibile începând cu data prezentei 
convocări, la sediul Societăţii în 
Municipiul Constanţa, incinta Port, 
Jud. Constanţa, unde se pot consulta 
de către acţionari de luni până vineri 
între orele 9-16, putându-se elibera şi 
copii. Următoarele documente şi 
informaţii vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor conform procedurii 
menţionate mai sus: (i) Convocatorul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Societăţii; (ii) Proiectul 
de hotărâre al Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor; (iii) 
Propunerea de act constitutiv actua-
lizat al Decirom S.A.; (iv) Formulare 
de procură specială, precum şi orice 
alte documente şi informaţii referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi; (v) Situaţii financiare 
la data de 31.12.2017 ale societăţii, 
proiectul de fuziune, precum şi 
raportul expertului; Vă rugăm să 
aveţi în vedere că, pe perioada zilelor 
nelucrătoare, la adresa sus menţio-
nată nu poate fi primită corespon-
denţa. În cazul în care, la prima 
convocare, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
Decirom S.A. nu este statutar intru-
nită, a doua adunare se va ţine în 
data de  31.008.2018, la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Relaţii suplimentare la Secreta-
riat, telefon 0241/601.265. Decirom 
S.A., Prin Iordache Laurentiu- 
Preşedinte al Consiliului de Admi-
nistraţie.

l CEMINTER Internațional S.A.- 
Convocator Adunare Generală 
Extraordinară a Acționarilor: Băje-
naru Valeriu Constantin, Adminis-
t r a t o r  U n i c  a l  C e m i n t e r 
International S.A., cu sediul în Mun. 
Constanța, Incinta Port, Dana 47-50, 
Jud. Constanța, înmatriculată în 
Registrul Comerțului sub nr. J 
13/766/2009, având CUI  RO 
22625841, în temeiul art.113 din 
Legea 31/1990, republicată, convoacă 
în data de 30.08.2018, ora 16 p.m., 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor, la sediul societății, la  
care vor participa acţionarii Socie-
tăţii înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 29.08.2018 cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea Proiectului de Fuziunea 
publicat în M.Of. nr.2241/13.06.2018 
dintre Decirom S.A., în calitate de 
societate absorbantă şi Ceminter 
Internațional S.A., în calitate de 
societate absorbită; 2. Aprobarea 
fuziunii Societăţii, conform proiec-
tului de fuziune menţionat la 
punctul 1, prin absorbţia de către 
Decirom S.A. a Ceminter Internati-
onal S.A., astfel cum este descris în 
Proiectul de Fuziune şi respectiv 
fundamentarea, termenii şi condiţiile 
Proiectului de Fuziune, detaliate în 
acesta; 3. Aprobarea transferului 
către Decirom S.A., ca efect al fuzi-
unii, a întregului patrimoniu al 
Ceminter International S.A., format 
din totalitatea elementelor de activ şi 
pasiv; 4. Aprobarea dizolvării fără 
lichidare şi radierii Ceminter Inter-
national S.A, ca urmare a fuziunii; 5. 
Aprobarea mandatării administrato-
rului unic dl. Băjenaru Valeriu 
Constantin în vederea întocmirii, 
semnării şi efectuării tuturor forma-
lităților necesare pentru definitivarea 
procedurii de fuziune, astfel cum 
acestea sunt descrise în Proiectul de 
Fuziune publicat în M.Of. şi necesare 
conform normelor legale incidente; 
6. Diverse; Proceduri care trebuie 
respectate de acţionarii în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare  a 
Acţionarilor: La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pot 
participa şi vota numai acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă 29.08.2018 fie 
personal (pe bază de act de identitate 
sau împuternicire data de acţionarii 
persoane juridice catre persoanele 
fizice care le reprezintă) fie prin 
reprezentare, pe baza unei împuter-
niciri acordate pentru respectiva 
adunare generală, conform formula-
rului de procură specială pus la 
dispoziţie de Societate. Împuterni-
cirea va fi depusă la sediul Societăţii, 
cu cel puţin 48 de ore înainte de 
AGEA. Documentele şi materialele 
de şedinţă sunt disponibile începând 
cu data prezentei convocări, la sediul 
Societăţii în Municipiul Constanţa, 
incinta Port, Dana 47-50, Jud. 
Constanţa, unde se pot consulta de 
către acţionari de luni până vineri 
între orele 9-16, putându-se elibera şi 

copii. Următoarele documente şi 
informatii vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor conform procedurii 
menţionate mai sus: (i) Convocatorul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Societăţii; (ii) Proiectul 
de hotărâre al Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor; (iii) 
Propunerea de act constitutiv actua-
lizat al Decirom S.A.; (iv) Formulare 
de procura specială, precum şi orice 
alte documente şi informaţii referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi; (v) Situaţii financiare 
la data de 31.12.2017 ale societăţii, 
proiectul de fuziune, precum şi 
raportul expertului; Vă rugăm să 
aveţi în vedere că, pe perioada zilelor 
nelucrătoare, la adresa sus menţio-
nată nu poate fi primită corespon-
denţă. În cazul în care, la prima 
convocare, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
Decirom S.A. nu este statutar întru-
nită, a doua adunare se va ţine în 
data de  31.08.2018, la aceeaşi oră, în 
acelasi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Relaţii suplimentare la Secretariat, 
telefon 0241/603.200. Ceminter 
International S.A., Prin Bajenaru 
Valeriu Constantin- Administrator 
Unic.

l Consiliul de Administraţie al 
IFMA SA, cu sediul în Calea Giuleşti 
nr. 8D (fost 6-8), et.3, sector 6, Bucu-
reşti, înregistrată la Registrul 
C o m e r ţ u l u i  s u b  n u m ă r u l 
J40/14849/2016, CUI 448269 („Soci-
etatea”), având în vedere •Dispozi-
tiile Legii nr. 31/1990 aşa cum a fost 
ea completată şi modificată, •Dispo-
ziţiile Regulamentelor ASF/CNVM, 
Legii privind piaţa de capital nr. 
297/2004 şi Legii nr. 24/2017, •Dispo-
ziţiile Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, Convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor IFMA 
SA pentru data de 20/08/2018, orele 
10.00, la sediul IFMA SA din Calea 
Giuleşti nr. 8D (fost 6-8), et.3, sector 
6, Bucureşti, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
societăţii, ţinut şi eliberat de Depozi-
tarul Central SA, la data de 
07/08/2018, considerată ca data de 
referinţă pentru această Adunare, cu 
următoarea Ordine de Zi: 1. Apro-
barea majorării capitalului social al 
Societăţii IFMA S.A., într-o singură 
etapă, cu suma de 764.123,04 lei, de 
la nivelul actual al capitalului social 
de 1.528.246,26 lei până la nivelul 
maxim de 2.292.369.30 lei, pentru 
acoperirea pierderilor contabile 
raportate ale societăţii, în următoa-
rele condiţii: 1.1. Majorarea capita-
lului social se realizează prin 
emisiunea unui număr de 4.245.128 
acţiuni noi, nominative, ordinare, 
dematerializate fiecare având o 
valoare nominală de 0,18 lei/acţiune, 
fara prima de emisiune, cu acor-
darea dreptului de preferinţă pentru 
acţionarii existenţi înscrişi la Depozi-
tarul Central SA, proporţional cu 
cotele de participare deţinute de 

aceştia la data de înregistrare; 1.2. 
Subscrierea se poate face de către 
acţionarii existenţi, înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii, 
ţinut de Depozitarul Central SA 
Bucureşti, la data de înregistrare, 
atât în numerar cât şi prin conversia 
în acţiuni a oricărei creanţe certe, 
lichide şi exigibile deţinute faţă de 
IFMA SA şi recunoscută de către 
Consiliul de administraţie al socie-
tăţii; 1.3. Aprobarea listei cu entită-
ţile care deţin creanţe certe, lichide şi 
exigibile şi valoarea acestora, entităţi 
care pot subscrie cu aceste creanţe în 
cadrul majorării de capital; 1.4. 
Preţul de emisiune pentru o acţiune 
nou emisă subscrisă în cadrul exerci-
tării dreptului de preferinţă va fi de 
0,18 lei/acţiune; 1.5. Raportul de 
subscriere este de 1 acţiune nou 
emisă, la 2 acţiuni deţinute, la data 
de înregistrare, prin rotunjirea întot-
deauna la întregul inferior. După 
verificarea şi validarea subscrierilor 
efectuate în termenul de subscriere, 
Consiliul de administraţie întoc-
meşte un raport final conform legis-
laţiei aplicabile, cu precizarea 
rezultatului subscrierilor validate, 
raport ce va fi transmis către BVB şi 
ASF; 1.6. Perioada în care se pot 
subscrie acţiuni în cadrul exercitării 
dreptului de preferinţă va fi de o 
lună de la data stabilită în prospect/ 
prospectul proporţionat de ofertă şi 
va începe la o dată ulterioară datei 
de înregistrare aferentă majorării 
capitalului social şi datei de publi-
care a hotărârii în Monitorul Oficial 
al României; 1.7. Majorarea capita-
lului social se face în limita sumelor 
efectiv subscrise şi vărsate în contul 
societăţii şi a conversiei în acţiuni a 
creanţelor, acţiunile nou emise şi 
nesubscrise sau cele neplătite în 
întregime fiind anulate. Plata acţiu-
nilor subscrise se face integral la data 
subscrierii, conform prospectului 
aprobat de ASF; 1.8. Aprobarea 
Prime Transaction SA ca interme-
diar ce va realiza operaţiunea de 
majorare a capitalului social. Opera-
ţiunea de subscriere în baza unui 
Prospect aprobat de ASF, se va 
realiza atât prin Prime Transaction 
SA cât şi prin orice alt Intermediar 
autorizat de către ASF. 2. Aprobarea 
delegării către Consiliul de Adminis-
traţie al IFMA S.A. a exerciţiului 
atribuţiei majorării capitalului social, 
în conformitate cu prevederile art. 
113 lit.f) şi ale art. 114 alin.(1) din 
Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expi-
rarea perioadei de exercitare a drep-
tului de preferintă, să constate 
numărul acţiunilor noi care au fost 
subscrise, să anuleze acţiunile 
rămase nesubscrise, să stabilească 
valoarea cu care se majorează capi-
talul social, să modifice Actul consti-
tutiv al societăţii în conformitate cu 
noua valoare a capitalului social şi 
cu noua structură a acţionariatului 
acesteia, să efectueze formalităţile 
necesare la instituţiile competente 
(Oficiul Registrului Comerţului, 

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară, Bursa de Valori Bucureşti, 
Depozitarul Central) în vederea 
înregistrării majorării de capital 
social.  3. Aprobarea datei de 
11/09/2018 ca „dată de înregistrare” 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se rasfrâng efectele 
hotărâr i i  AGEA,  a  date i  de 
10/09/2018 ca “ex date” (respectiv 
dată anterioară datei de înregistrare 
la care instrumentele financiare 
obiect al hotărârii AGEA, se tranzac-
ţionează fără drepturile care derivă 
din hotărâre, în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin.(2) lit.l) din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018), şi 
“data a plăţii” în 12/09/2018. 4. 
Împuternicirea Preşedintelui Consi-
liului de Administraţie, dl. Boniu 
Adrian Virgiliu, să efectueze toate 
demersurile necesare în vederea înre-
gistrării hotărârilor AGEA şi îndepli-
nirii tuturor formalităţilor necesare 
în fața autorităților competente, 
incluzând, dar fără a se limita la 
ORC, ASF, BVB, Depozitarul 
Central. În vederea exercitării atri-
buţiilor sale dl. Boniu Adrian Virgiliu 
îşi poate substitui o altă persoană. La 
şedinţă pot participa şi vota numai 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor societăţii la data de 
07/08/2018, stabilită ca dată de refe-
rinţă. În cazul neîndeplinirii condiţi-
ilor de validitate/ cvorum prevăzute 
de Actul Constitutiv al societăţii 
pentru prima convocare, a doua 
convocare va avea loc pe data de 
21/08/2018, orele 10:00 la aceeaşi 
adresă, cu aceeaşi ordine de zi şi dată 
de referinţă. La data convocării capi-
talul social al societăţii este de 
1.528.246,26 lei format din 8.490.257 
acţiuni nominative, dematerializate, 
cu valoare nominală de 0,18 lei, 
fiecare acţiune dând dreptul la un 
vot în AGEA. Documentele şi infor-
maţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus dezba-
terii şi aprobării AGEA sunt disponi-
bile la sediul IFMA S.A., începând cu 
data de 20/07/2018. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale extraordinare a 
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor; de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale extraordinare, în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării 
prezentei convocări în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a. 
Fiecare acţionar are dreptul să adre-
seze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale, în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării prezentei convocări în 
Monitorul Oficial al României Partea 
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a IV-a. Societatea are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate de 
acţionari, sub condiţia respectării art. 
198 din Regulamentul ASF nr. 
5/2018. Drepturile prevăzute anterior 
pot fi exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referintă pot exercita dreptul 
de vot direct, prin reprezentant sau 
prin corespondenţă. Formularul de 
vot prin corespondenţă în limba 
română, se pune la dispoziţia acţio-
narilor la sediul societăţii precum şi 
pe pagina de Internet a societăţii, 
începând cu data de 20/07/2018. 
Formularul de vot prin corespon-
dentă, completat de către acţionar şi 
însoţit de o copie a actului de identi-
tate a acţionarului persoană fizică, 
respectiv Certificat de înregistrare 
eliberat de ORC împreună cu copia 
actului care dovedeşte calitatea de 
reprezentant legal al acestora, în 
cazul persoanelor juridice, sunt expe-
diate sau se depun la sediul Societăţii 
cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, cu menţiunea scrisă pe plic 
în clar şi cu majuscule “VOT PRIN 
CORESPONDENŢĂ PENTRU 
A D U N A R E A  G E N E R A L Ă 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN” 20/21.08.2018. Buleti-
nele de vot prin corespondenţă care 
nu sunt primite în forma şi în 
termenul stipulat în prezentul convo-
cator nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului  de 
prezenţă şi vot precum şi la numără-
toarea voturilor în Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor. În 
temeiul prevederilor legale (art. 92 
alin.(10)– Legea 24/2017), acţionarii 
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în 
baza unei Împuterniciri speciale 
(Procuri speciale), înscris sub semnă-
tură privată, pusă la dispoziţie de 
către Consiliul de Administraţie sau 
în baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale). Forma Împuter-
nicirii speciale (Procurii speciale) în 
limba română, se pune la dispoziţia 
acţionarilor atât la sediul societăţii 
cât şi pe pagina de Internet a socie-
tăţii şi pot fi consultate începând cu 
data de 20/07/2018. Împuternicirea 
specială (Procura specială) se depune 
sau se poate expedia, în original, la 
societate cu cel puţin 48 de ore 
înainte de data AGEA. În cazul în 
care Împuternicirea specială 
(Procura specială) se expediază prin 
poştă trebuie facută pe plic menţi-
unea scrisă în clar şi cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ EXTRAORDINARA A 
A C Ţ I O N A R I L O R  D I N ” 
20/21.08.2018. Procurile speciale care 
nu sunt primite în termenul stipulat 
în prezentul convocator nu vor fi 
acceptate de către Societate. Repre-
zentarea acţionarilor în cadrul 
adunării generale de către alte 
persoane decât acţionarii se poate 
face şi în baza unei Împuterniciri 
generale (Procuri generale) valabilă 

pentru o perioadă care nu va depăşi 
3 ani, permitând reprezentantului 
desemnat să voteze în toate aspectele 
aflate în dezbaterea adunării gene-
rale a acţionarilor societăţii cu 
condiţia ca împuternicirea generală 
să fie acordată de către acţionar, în 
calitate de client, unui Intermediar 
definit conform art. 2 alin.(1) pct. 14 
din Legea nr. 297/2004 sau unui 
avocat. Împuternicirile generale 
(Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la art. 
202 din Regulamentul ASF nr. 
5/2018 şi se depun/ expediaza la soci-
etate cu 48 de ore înainte de adunare, 
în copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul, sub 
semnătura reprezentantului. Copiile 
certificate ale Împuternicirilor gene-
rale (Procurilor generale) sunt reţi-
nute de societate, facându-se 
menţiune despre acestea în procesul 
verbal al adunării generale. Acţio-
narii nu pot fi reprezentaţi în 
adunarea generală a acţionarilor, pe 
baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale), de către o 
persoană care se află într-o situaţie 
de conflict de interese, în conformi-
tate cu dispoziţiile art.92 alin.(15) din 
Legea nr. 24/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informatii 
suplimentare se pot obţine zilnic, în 
orice zi lucrătoare, la telefon 
021/312.31.81 sau e-mail: office@
mpifma.ro. Prezentul convocator se 
va completa cu prevederile legale 
aplicabile.

LICITAŢII
l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr. 249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii, terenul în supra-
faţă de 15 mp, situat în domeniul 
public al oraşului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, amplasat în oraşul Bragadiru, 
şos. Alexandriei nr. 64. Licitaţia va 
avea loc în data de 23.08.2018, orele 
10.00. Cererea de înscriere la licitaţie 
însoţită de documentele solicitate, 
conform Caietului de sarcini, se vor 
depune până la data de 21.08.2018, 
orele 15.00, la Registratura Primăriei 
oraşului Bragadiru judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 0214480795, inte-
rior 123.

l Primăria oraşului Bragadiru, cu 
sediul în oraşul Bragadiru, şos. 
Alexandriei nr. 249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii, terenul în supra-
faţă de 20 mp, situat în domeniul 
public al oraşului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, amplasat în oraşul Bragadiru, 
şos. Alexandriei nr. 464. Licitaţia va 
avea loc în data de 23.08.2018, orele 
11.00. Cererea de înscriere la licitaţie 
însoţită de documentele solicitate, 
conform Caietului de sarcini, se vor 
depune până la data de 21.08.2018, 
orele 15.00, la Registratura Primăriei 
oraşului Bragadiru judeţul Ilfov. 

Relaţii la telefon 0214480795, inte-
rior 123.

l S.C. Cin Son Prom S.R.L, prin 
lichidator judiciar  C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in Ploiesti, 
str. Valeni , nr. 65, judetul Prahova 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare Autototurism 
marca Seat tip Leon, An fabricatie 
2008, Nr. km. 62.167 km la pretul de 
12.300 lei la care se adauga cota de 
TVA conform legislatiei in vigoare. 
Licitatia pentru bunul mobil se va 
tine la sediul lichidatorului in data 
de 31.07.2018 ora 14.00, iar in cazul 
in care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi repro-
gramata  pentru  02 .08 .2018 , 
07.08.2018, 09.08.2018, 14.08.2018, 
16.08.2018, 21.08.2018, 23.08.2018, 
28.08.2018, 30.08.2018, aceeasi ora si 
aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de data 
inceperii licitatiei . Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului si la 
numerele de telefon: 0722267433, 
0733723417, avciprianrusu@gmail.
com.

l Anunţ de licitatie publica deschisa 
privind concesionarea unei suprafete 
de 1187 mp, teren intravilan, aparti-
nand domeniului privat al comunei 
Milosesti. 1. Denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon şi de fax, 
adresa de e-mail, ale autorităţii 
contractante: - Comuna Milosesti, 
cod fiscal 4427897, Miloşeşti, Str. 
Principală, nr. 59, cod poştal: 927170, 
judeţul Ialomiţa; - Tel/Fax:  0243 / 
245277; 2. Informatii generale 
privind concesionarea: Obiectul lici-
taţiei îl reprezintă concesionarea  
unui teren intravilan, proprietate 
privata a localitatii Miloşeşti, în 
suprafaţă de 1187 mp, situat în 
tarlaua 133/7, parcela A 2 în vederea 
realizării  unui saivan pentru 
animale. 2.1 Redeventa minima si 
modul de calcul al acesteia.  Prețul 
de pornire stabilit este de 0,22 lei / 
mp / an. 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1. Modali-
tatea prin care persoanele interesate 
pot intra in posesia unui exemplar al 
documentatiei de atribuire: - in urma 
unei solicitari scrise adresate autori-
tatii contractante. 3.2. Denumirea si 
adresa compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obtine un exemplar din documen-
tatia de atribuire: - comuna MILO-
SESTI, - achiziții publice,  str. 
Principala, nr. 59, tel/fax:  0243 
/245277. 3.3. Costul si conditiile de 
plata pentru obtinerea documentatiei 
de atribuire: - 25 lei / exemplar docu-
mentaie de atribuire; - 60 lei taxă 
participare licitație; - plata se va face 
la casieria Primariei Milosesti. 4. 
Informatii privind documentele de 
inscriere la licitatie: 4.1. Data limita 
de depunere a ofertelor: 09. 08. 2018, 
orele 10.00. 4.2. Adresa unde trebu-
iesc depuse documentele de inscriere: 
- Primaria Milosesti, Str. Principală, 

nr. 59, cod poştal: 927170, judeţul 
Ialomiţa; 4.3. Numarul de exemplare 
in care trebuiesc depuse documentele 
de inscriere la licitatie: 1 (unu in 
original). 5. Data si locul la care se va 
desfasura sedinta publica: - sedinta 
publica de licitatie se va desfasura in 
data de 09.08.2018, la sediul Prima-
riei Milosesti, la ora 11:00. 6. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon a 
instantei competente in solutionarea 
litigiilor aparute si termenele pentru 
sesizarea instantei: Secţia de conten-
cios administrativ a Tribunalului 
Ialomiţa. 7. Data transmiterii anun-
tului de licitatie catre institutiile 
abilitate, in vederea publicarii: 
18.07.2018.

l Anunţ de licitatie publica deschisa 
privind concesionarea unei suprafete 
de 3105 mp, teren intravilan , aparti-
nand domeniului privat  al Comunei 
Milosesti. 1. Denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon şi de fax, 
adresa de e-mail, ale autorităţii 
contractante: - Comuna Milosesti, 
cod fiscal 4427897, Miloşeşti, Str. 
Principală, nr. 59, cod poştal: 927170, 
judeţul Ialomiţa; - Tel/Fax:  0243 / 
245277; 2. Informatii generale 
privind concesionarea:  Obiectul lici-
taţiei îl reprezintă concesionarea 
unui teren intravilan, proprietate 
privata a localitatii Miloşeşti, în 
suprafaţă de 3105 mp, situat în 
tarlaua 1, parcela A 30 în vederea  
realizării unui spatiu de depozitare 
maşini şi utilaje agricole. 2.1 Rede-
venta minima si modul de calcul al 
acesteia. Prețul de pornire stabilit 
este de 0,22 lei / mp / an. 3. Infor-
matii privind documentatia de atri-
buire: 3.1. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documenta-
tiei de atribuire: - in urma unei solici-
tari scrise adresate autoritatii 
contractante. 3.2. Denumirea si 
adresa compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obtine un exemplar din documen-
tatia de atribuire: - Comuna Milo-
sesti,  - achiziții  publice,  str. 
Principala, nr. 59, tel/fax:  0243 
/245277. 3.3. Costul si conditiile de 
plata pentru obtinerea documentatiei 
de atribuire: - 25 lei / exemplar docu-
mentaie de atribuire; - 60 lei taxă 
participare licitație; - plata se va face 
la casieria Primariei Milosesti. 4. 
Informatii privind documentele de 
inscriere la licitatie: 4.1. Data limita 
de depunere a ofertelor: 09. 08. 2018, 
orele 10.00. 4.2. Adresa unde trebu-
iesc depuse documentele de inscriere: 
- Primaria Milosesti,  Str. Principală, 
nr. 59, cod poştal: 927170, judeţul 
Ialomiţa; 4.3. Numarul de exemplare 
in care trebuiesc depuse documentele 
de inscriere la licitatie: 1 (unu in 
original). 5. Data si locul la care se va 
desfasura sedinta publica: - sedinta 
publica de licitatie se va desfasura in 
data de 09.08.2018, la sediul Prima-
riei Milosesti, la ora 11,00. 6. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon a 

instantei competente in solutionarea 
litigiilor aparute si termenele pentru 
sesizarea instantei: Secţia de conten-
cios administrativ a Tribunalului 
Ialomiţa. 7. Data transmiterii anun-
tului de licitatie catre institutiile 
abilitate, in vederea publicarii: 
18.07.2018.

l S.C. Miluxin Enb SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum 
urmează: activul nr.1: Spaţiu comer-
cial din Broşteni, jud. Suceava. 
Adresa: Imobil cu nr. 427 pt teren si 
nr. 427-C1 pt cladire inscris in CF 
30479 Brosteni Format din: -teren cu 
suprafata de 160 mp; -constructie 
P+E+M vânzarea se va face prin 
licitatie publica cu strigare, cu preţul 
de pornire de 85% din prețul evaluat, 
de 189.550lei ( fara TVA). Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt, înainte cu minim 5(cinci) zile 
raportat la data stabilită pentru 
vânzare sub sancţiunea decăderii, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, Str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, în data de 
25.07.2018 ora 16:30, şi se va desfă-
şura în conformitate cu prevederile 
legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 29.01.2015. Adju-
decarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat atat 
la dosarul cauzei cat si la sediul lichi-
datorului. Adjudecatarul va fi ţinut 
la plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regulamentul 
de organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul 
de incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, Str.  Vasile Lupu NR. 43,  
jud. Iaşi, până la data de 25.07.2018 
ora 16:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la tele-
foanele: 0232/240.890; 0742/109890, 
Fax 0232/240890.

l Debitorul SC Mecanoenergetica 
SA, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Calea Timişoarei, 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 judicial 
reorganisation, en redressement, în 
dosar nr. 7395/101/2015 prin admi-
nistrator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL reprezentata de Popescu 
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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. 
c a d a s t r a l  1 3 7 7 / 1 / 1 / 1 / 1 - C 2 5 , 
C23-castel apa, Sc = 18 mp, nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C23, C22-ate-
lier instalatori, Sc = 162 mp, nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C23, C21-sto-
cator oxigen, Sc = 10 mp (demolat) 
nr. cadastral 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, transforma-
toare, calculatoare, etc.), Utilaje, 
Mijloace de transport (Autoturisme 
Daewoo Cielo, Nubira, Autotrator 
Roman, etc.), Mobilier, Aparatura, 
Birotica, Sisteme protectie, Instalatie 
electrica subterana de forta 6Kv – 2 
cabluri cu o lungime de 1340 ml 
(Raport de evaluare nr. 50/05.04.2018 
intocmit de expert evaluator Cojo-
caru Marian si aprobat prin hota-
rarea comitetului creditorilor nr. 
227/20.04.2018)  la  pretul  de 
2.647.610,00 euro. Valorile nu includ 
TVA (19%) și plata se va face in lei la 
cursul BNR din ziua plății. -Credi-
tori garantați: BCR SA, DGRFP 
Craiova A.J.F.P. Mehedinti, Elec-
troargeș SA, Energomontaj SA. 
Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează 
la vânzarea Activului functional al 
debitoarei SC Mecanoenergetica SA 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 43 din data de 30.05.2018 de 

confirmare a planului de reorgani-
zare modificat pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 7395/101/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidato-
rului 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 obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 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 parti-
cipe la ședinţa de licitaţie din data de 
29.08.2018 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină 
in suma de 1000 lei până la data de 
28.08.2018 orele 17,00 la adresa 
menționată anterior. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
Activului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA sa anunțe 
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 functi-
onal al debitoarei SC Mecanoenerge-
tica SA se vinde liber de orice sarcini, 
precum privilegii, ipoteci, gajuri, sau 
drepturi de retentie, sechestre, de 
orice fel. Relaţii la sediul administra-
torului judiciar sau la telefon 
0742592183, 0756482035, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.; 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil 
Popescu.

PIERDERI
l Pierdut Licenţă de funcţionare nr. 
2720/P din 08.12.2015, aparţinând 
SC Rino Guard SRL Amara, CUI: 
34844748. Se declară nulă.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
seria B nr. 3108031 / 03.08.2015, 
aparţinând SC Rino Guard SRL 
Amara, CUI: 34844748. Se declară 
nul.

l Pierdut carnet și legitimaţie de 
student emise de Universitatea din 
București pe numele Ohima-Mîndruț 
Alexandru-Cătălin. Le declar nule.

l S.C. Auto Service Internaţionale 
NG SRL, cu sediul în București, str. 
Teleajen nr. 53, sector 2, înmatricu-
lată sub nr. J40/15826/1992, CUI 
425729, anuntă pierderea certifica-
tului de înmatriculare al societăţii 
și a certificatelor constatatoare. Le 
declarăm nule.

l SC Mazikaty SRL cu sediul 
social în Sat Dracea, Com. Dracea, 
Jud. Teleorman, CUI 30381209 din 
data de 02.07.2012, declară pierdut 
c e r t i f i c a t u l  c o n s t a t a t o r  n r. 
20893/03.07.2017, eliberat la data 
05.07.2017.

l Subscrisa Festival SRL cu 
sediul în Municipiul Sibiu, str. 
Cloșca, nr. 3,birou 1, judeţul 
S i b i u ,  J 3 2 / 9 7 4 / 2 0 0 8 ,  C U I 
24031527, declar pierdut certifi-
catul constatator de la terţi. Îl 
declar nul.

MATRIMONIALE
l Domn 70 ani, situație bună, caut 
doamnă  serioasă, fără vicii, fără 
obligații, cu pensie, pentru a petrece 
impreună restul  v ieț i i .   te l . 
0722.337425.




