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● Haqali &Forcejobs SRL angajează 11 zugravi /1 asis-
tent manager. Tel.0721.228.134.

● Astor Com SRL, cu sediul în Târgu-Mureș, str.Depo-
zitelor, nr.4, angajează muncitori necalificați în 
construcții drumuri. Informații la telefon: 0265.265.853.

● SC Ferma Nordic SRL, având CUI: 21420678, cu 
sediul în Sat Bivolari, Comuna Dobârceni, Județ Boto-
șani, angajează: Tractorist cu cod COR 834101- 2 
posturi, Muncitor necalificat în agricultură cu cod COR 
921302- 2 posturi. Cerințe: Studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul agricultură. 
Selecția are loc în data de 26.11.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

● SC BLT Employment Solutions SRL, având CUI: 
40165830, cu sediul în Sat Dudu, Comuna Chiajna, 
Strada Tineretului, nr.85, Cam.1, Bloc 6, Etaj 4, Ap.4D4, 
Județ Ilfov, angajează: manipulant mărfuri cu COD 
COR 933303- 20 posturi. Cerințe: studii medii, cunoști-
ințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul manipula-
rilor. Selecția are loc în data de 26.11.2021, ora 10.00, la 
sediul societății.

● Patiseria Illyrian SRL din Vladimirescu angajează 4 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod COR 
941201, condiții minime: studii primare (8 clase), cunoș-
tințe limba engleză. CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa: experto£ce8@gmail.com. Vor fi luate în conside-
rare CV-urile primite până la data de 26.11.2021. 
Selecția candidaților va avea loc în data de 27.11.2021 și 
constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0740.530.807.

● Școala Gimnazială Nr.81, București organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post vacant: -1 
post îngrijitor  pe perioadă nedeterminată); (probe: 
practică, interviu), condiţii: studii generale sau medii. 
Data concursului: 20.12.2021. Depunerea dosarelor se  
face până pe 16.12.2021, în intervalul orar 09.00-16.00 la 
secretariatul unităţii. Relaţii la telefon: 021.326.32.20. 

● Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea 
Bovinelor Balotești (I.C.D.C.B. Balotești) cu sediul în 
localitatea Balotești, șoseaua București- Ploiești km. 21, 
jud. Ilfov, anunță scoaterea la concurs a postului 
contractual vacant de Sofer. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul I.C.D.C.B. Balotești. Condiţiile de parti-
cipare și alte informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul I.C.D.C.B. Balotești, telefon 021-3501026 sau 
pagina web www.icdcb.ro.

● Școala Gimnazială Nr.5, cu sediul în Galaţi, organi-
zează concurs de pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată, a funcţiei contractuale de execuție de îngrijitor. 
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații 
trebuie să îndeplinească condiții generale, conform art.3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: studii generale. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: 15 decembrie 2021, 
ora 09.00: proba practică; 15 decembrie 2021, ora 12.00: 
proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială 
Nr.5, cu sediul în Galaţi, str.Gorunului, nr.6B, judeţul 
Galaţi, telefon 0236.468.366, e-mail: scoala5galati@
yahoo.com

● Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” 
Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 

următorului post vacant, pe perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011, modificată 
și completată de H.G.1027/2014: -1 post de șef serviciu 
RUNOS -economist IA, gradul II, în cadrul Serviciului 
RUNOS. Concursul constă în următoarele etape succe-
sive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba 
interviu. Condiţii de desfășurare a concursului: 1.Peri-
oada pentru depunerea dosarelor de înscriere este 
26.11.2021-14.12.2021, ora 16.00. 2.Data și ora organi-
zării probei scrise: 21.12.2021, ora 10.00. 3.Data și ora 
interviului: 24.12.2021, ora 10.00. 4.Locul depunerii 
dosarelor și al organizării probelor de concurs: Spitalul 
Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iași, strada 
Vasile Lupu, nr.62. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de șef serviciu RUNOS -econo-
mist IA, gradul II: -studii: diplomă de licență în dome-
niul economic; -vechime în specialitatea studiilor: minim 
6 ani și 6 luni; -vechime în specialitatea serviciului: 
minim 2 ani vechime în resurse umane; -cunoștințe 
operare Microsoft Office (Word, Excel). Anunţul de 
concurs și bibliografia sunt afișate la avizier și pe site-ul 
unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se 
obţin de la persoana care asigură secretariatul comisiei 
de concurs,  serviciul resurse umane: telefon: 
0730.260.249.

● UM 02043 Brăila, din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a 3 (trei) posturi vacante de personal civil 
contractual de muncitor calificat I, astfel: 1 post de 
tâmplar universal, treapta I, în cadrul atelierului 
plutitor mentenanţă nave și tehnică de luptă, studii 
medii/școală profesională, curs de calificare/atestat în 
meseria de tâmplar, minim 9 (nouă) ani vechime în 
specialitatea postului, 1 post de tâmplar universal, 
treapta I, în cadrul Formațiunii de cazarmare, studii 
medii/școală profesională, curs de calificare/atestat în 
meseria de tâmplar, minim 9 (nouă) ani vechime în 
specialitatea postului, 1 post de electrician de întreținere 
și reparații, treapta I, în cadrul Formațiunii de cazar-
mare, studii medii/școală profesională, curs de calificare/
atestat în meseria de electrician, minim 9 (nouă) ani 
vechime în specialitatea postului, 22.12.2021, ora 10.00- 
proba practică; 27.12.2021, ora 10.00- interviul. Data 
limită de depunere a dosarelor: candidaţii depun dosarul 
de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunţului pentru ocuparea posturilor vacan-
te,Locul de desfășurare a probelor: pentru cele două 
posturi de tâmplar universal probele se vor desfășura în 
portul militar Brăila, loc.Vărsătura, la atelierul plutitor 
mentenanță nave și tehnica de luptă și pentru postul de 
electrician de întreținere și reparații, la sediul UM 02043 
Brăila, Calea Călărașilor, nr.273. Depunerea dosarelor 
de concurs se va face la sediul UM 02043 Brăila, strada 
Calea Călărașilor nr.273, municipiul Brăila, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. Detaliile 
organizatorice se pot consulta și pe pagina de internet a 
Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro, 
secţiunea anunţuri și pe portalul posturi.gov.ro

● În conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârii  Guvernului 
nr.730/2018 pentru modificarea lit.C și D din anexa nr.2 
la Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea 
și funcționarea Ministerului Transporturilor, art.4 din 
Legea nr.265/2008 republicată, privind gestionarea sigu-
ranței circulației pe infrastructura rutieră și art.I din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2021 privind 
unele măsuri la nivelul administrației publice, Autori-
tatea Rutieră Română- ARR, cu sediul în B-dul.Dinicu 

Golescu Nr.38, Sector 1 Municipiul București, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacante, în cadrul instituției: Concursul 
pentru ocuparea celor 4 posturi vacante de referent de 
specialitate debutant (S) la Agențiile Teritoriale ARR 
BRAȘOV, ILFOV și HARGHITA- Compartimentul 
Licențiere și Autorizare, Atestare și Certificare, va 
consta în susţinerea unei probe scrise de verificare a 
cunoștinţelor de specialitate (test grilă) și a unui 
interviu, din care: 1 post vacant de referent de speciali-
tate debutant (S) cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR BRAȘOV, 1 post vacant de referent de 
specialitate debutant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, la 
Agenția Teritorială ARR ILFOV, 2 posturi vacante de 
referent de specialitate debutant (S) cu contract indivi-
dual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, la Agenția Teritorială ARR HARGHITA. 
Candidaţii înscriși pentru ocuparea posturilor, trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: a)pregătire de bază: 
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă: științe inginerești, administrative, econo-
mice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevede-
rilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut actul de 
studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echi-
valare a acestuia emis în condiţiile legii de către autori-
tatea administraţiei publice centrale competente; b)
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; d)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; e)cunoștinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea celor 5 posturi 
vacante de referent de specialitate gradul II (S) la Agen-
țiile Teritoriale ARR ILFOV, MUREȘ, VRANCEA și 
BUCUREȘTI- Compartimentul Licențiere și Autori-
zare, Atestare și Certificare, va consta în susţinerea unei 
probe scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate 
(test grilă) și a unui interviu, din care: 2 posturi vacante 
de referent de specialitate gradul II (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, la Agenția Teritorială ARR ILFOV, 1 post 
vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu 
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, 
cu normă întreagă, la Agenția Teritorială ARR MUREȘ, 
1 post vacant de referent de specialitate gradul II (S) cu 
contract individual de muncă pe durată nedeterminată, 
cu normă întreagă, la Agenția Teritorială ARR 
VRANCEA, 1 post vacant de referent de specialitate 
gradul II (S) cu contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR BUCUREȘTI. Candidaţii înscriși pentru ocuparea 
posturilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a)pregătire de bază: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, 
administrative, economice sau juridice, ori studii echiva-
lente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au 
obţinut actul de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii 
de către autoritatea administraţiei publice centrale 
competente și/sau experiență profesională în domeniul 
transporturilor rutiere; b)vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: minim 6 luni; c)permis 
de conducere valabil pentru categoria B; d)nu are 
menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; e)
cunoștinţe operare calculator: Pachetul Microsoft O£ce 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). Concursul pentru 
ocuparea celor 14 posturi vacante de inspector de speci-
alitate debutant (S) la Agențiile Teritoriale ARR ALBA, 
ARAD, BIHOR, CARAȘ-SEVERIN, CONSTANȚA, 
GALAȚI, IALOMIȚA, ILFOV, MEHEDINȚI, MUREȘ, 
SATU-MARE, SĂLAJ, TIMIȘ și TULCEA- Comparti-

mentul Inspecție Siguranța Rutieră, va consta în susţi-
nerea unei probe scrise de verificare a cunoștinţelor de 
specialitate (test grilă) și a unui interviu. Candidații 
înscriși pentru concurs în vederea ocupării postului 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)pregă-
tire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă recunoscute, în una dintre specialităţile construc-
ţiei și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din 
domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau 
ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente 
potrivit prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulte-
rioare, precum și, în cazul solicitanţilor care au obţinut 
actul de studii în străinătate, documentul de recunoaș-
tere/echivalare a acestuia emis în condiţiile legii de către 
autoritatea administraţiei publice centrale competente; 
b)vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul; c)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; d)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; e)cunoștințe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul pentru ocuparea celor 5 posturi 
vacante de inspector de specialitate gradul I (S) la Agen-
țiile Teritoriale ARR BACĂU, HUNEDOARA, MARA-
MUREȘ, MEHEDINȚI și TIMIȘ- Compartimentul 
Inspecție Siguranța Rutieră, va consta în susţinerea unei 
probe scrise de verificare a cunoștinţelor de specialitate 
(test grilă) și a unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)pregătire de bază: a1)
studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă și 
diplomă de master recunoscute, în una dintre specialită-
ţile construcţiei și proiectării drumurilor și podurilor, 
respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria trans-
porturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori 
studii echivalente potrivit prevederilor art.153 alin.(2) 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitan-
ţilor care au obţinut actul de studii în străinătate, docu-
mentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice 
centrale competente, precum și o experienţă profesio-
nală de cel puţin 4 ani dovedită în unul sau mai multe 
dintre domeniile menţionate sau, a2) studii superioare 
dovedite cu diplomă de licenţă în cazul poliţistului rutier 
în grad de ofiţer minim 10 ani în sistematizarea trafi-
cului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General 
al Poliţiei Române; b) permis de conducere valabil 
pentru categoria B; c)nu are menţiuni înscrise în certifi-
catul de cazier judiciar; d) cunoștințe operare calculator: 
Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook). Concursul va consta în 3 etape succesive: a)
SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE. Dosarele 
de concurs se depun în perioada 26.11.2021-13.12.2021 
(în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului). Dosarele de concurs se depun personal la 
Autoritatea Rutieră Română- ARR, Ministerul Trans-
porturilor și Infrastructurii Poarta G din Str.Gării de 
Nord, Sector 1 Municipiul București, până la data de 
13.12.2021 ora 16.30, conform programului de lucru: 
Luni- în intervalul orar 08.00-16.30, Marți- în intervalul 
orar 08.00-16.30, Miercuri- în intervalul orar 08.00-
16.30, Joi- în intervalul orar 08.00-16.30, Vineri- în 
intervalul orar 08.00-14.00. b)PROBA SCRISĂ. Proba 
scrisă se va desfășura la adresa: Formenerg- Bulevardul 
Gheorghe Șincai, nr.3, Sector 4, Municipiul București 
sau în altă locație în funcție de numărul de condidați 
înscriși la concurs, în data de 21.12.2021, ora 10.00; c)
INTERVIUL. Interviul se va susţine la adresa: Forme-
nerg- Bulevardul Gheorghe Șincai, nr.3, Sector 4, Muni-
cipiul București sau în altă locație în funcție de numărul 
de condidați admiși la proba scrisă, în data de 
24.12.2021, ora 10.00. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021.313.48.53 Serviciul Resurse Umane. Bibli-
ografia și alte informaţii necesare desfășurării concur-
sului sunt afișate la avizier Poarta E- Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii din Str.Gării de Nord, 

Sector 1, Municipiul București, site: http://posturi.gov.ro/ 
și www.arr.ro (Despre ARR-Organizare- Carieră- Anga-
jări) sau accesând linkul: https://www.arr.ro/arr_
doc_228_organizare_pg_0.htm. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ, la sediul autorităţii.

● Primăria Domnești cu sediul în șos. Al.I. Cuza nr. 
25-27, comuna Domnești, județ Ilfov organizează în 
data de 21.12.2021 concurs recrutare pentru ocuparea 
posturilor Administrator– Compartiment Transport și 
Deservire Unități de Învățământ și Șef formație munci-
tori– Compartiment Transport și Deservire Unități de 
Învățământ. Condiţii de participare pentru Adminis-
trator: studii superioare absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă și vechime în muncă: minimum 10 ani. 
Condiţii de participare pentru Șef formaţie: studii gene-
rale și vechime în muncă: minimum 10 ani. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei comunei Domnești în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 25.11.2021 până la data de 
13.12.2021, ora 16:00. Detalii suplimentare la 
021.351.52.56.

● În condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul muncii, republi-
cată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 
23/2015, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu modificările și 
completările ulterioare, și având în vedere Nota-raport 
nr. 1250254 din 05.11.2021 privind aprobarea demarării 
procedurii de ocupare prin concurs a unor posturi, 
Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambula-
toriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” București din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin 
recrutare din sursă externă, a postului contractual 

vacant de referent de specialitate gr. III-I, cu studii 
superioare, la Serviciul Achiziții Publice, poziţia 37 din 
statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic 
și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” 
București, subordonat Direcției Medicale; Se solicită: 
•studii superioare de lungă durată sau studii universi-
tare de licenţă, ambele absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă domeniul fundamental știinţe sociale 
sau științe inginerești; •cunoștințe de operare /progra-
mare pe calculator și nivelul de cunoaștere: utilizarea 
bună a computerului (word, excel, browser internet, 
e-mail); •vechime în muncă: 5 ani. Pentru înscrierea, 
candidații vor transmite dosarul de concurs, exclusiv în 
format electronic, până la data de 14.12.2021, ora 14:00, 
la adresa de e-mail bru.cmdtank@mai.gov.ro. Concursul 
se va desfășura la sediul Centrului Medical de 
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kret-
zulescu” București din municipiul București, strada 
Mihai Vodă, nr.17, sector 5, astfel: -16.12.2021- selecţia 
dosarelor de concurs; -30.12.2021- proba scrisă (test 
grilă); 04.01.2022- interviul. Relații suplimentare privind 
condițiile de participare, documentele necesare, calen-
darul de desfășurare a concursului, tematica și biblio-
grafia se pot obține în zilele lucrătoare, între orele 
09.00-15.00, de la sediul Centrului Medical de 
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kret-
zulescu” București, telefon 021.303.70.80, interior 
30.542, precum și pe pagina de internet http://cmdta.
mai.gov.ro, secţiunea– Carieră– Anunţuri.

● Unitatea Militară 01517 SIHLEA, judeţul Vrancea 
din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil 
contractual, astfel: -1 post de contabil I1/M la comparti-
mentul contabilitate/studii medii, din U.M. 01517 

NOTIFICARE 

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică de-
schiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC THAINBINH IMPEX SRL, 
prin Încheierea civilă nr. 46/JS/CC/18.11.2021 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a 
II-a Civilă, în Dosarul 3620/115/2021.

Debitorul SC THAINBINH IMPEX SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschide-
rea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 
nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului S.C. THAINBINH IMPEX S.R.L, cu sediul social in Reşiţa, str. Păcii, bl. 2, 
sc. 1, ap. 1, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/791/1992, CUI 
1061421  trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin până la termenul limită din data de 03.01.2022. 
Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

NOTIFICARE 

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Ca-
raş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschi-
derea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC GRAFIT EXPRES SRL, prin 
Încheierea civilă nr. 47/JS/CC/22.11.2021  pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a 
Civilă, în Dosarul nr. 3722/115/2021.

Debitorul SC GRAFIT EXPRES SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 
nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului SC GRAFIT EXPRES SRL  cu sediul social în loc. Resita, str. I.L. Caragiale, 
nr. 1, sc. 1, ap. 26, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului  J11/93/2005, 
CUI 17185604 trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin până la termenul limită din data de  
07.01.2022. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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SIHLEA; -1 post de referent debutant/M la microstruc-
tura administrativ, documente militare de transport și 
căi de comunicaţii din cadrul U.M. 01672 Galaţi.
Concursul se desfășoară la sediul UM 01517 Sihlea, loc. 
Sihlea, judeţ Vrancea, astfel: -20.12.2021, ora 10.00 
-proba scrisă; -23.12.2021, ora 10.00 -interviul; -data 
limită de depunere a dosarelor -13.12.2021, ora 15.00. 
Detalii privind condiţiile generale și specifice pentru 
ocuparea postului, bibliografia și tematica de concurs se 
pot obţine la sediul UM 01517 Sihlea, loc. Sihlea, judeţ 
Vrancea, pe portalul posturi.gov.ro sau la secretariatul 
comisiei de concurs.   Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 0237.257.822 /interior 109.

● Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în 
municipiul Călărași, jud.Călărași, str.Sloboziei, nr.28-30, 
organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a 1 (unu) post contractual de execuție vacant 
de auditor IA (S) -personal care desfășoară activități la 
Compartimentul Audit. Pentru a ocupa postul contrac-
tual vacant, candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții specifice: -Studii superioare economice 
de lungă durată/studii universitare de licenţă; -Vechime 
în specialitatea studiilor de minim 3 ani; -Vechime 
minimă de 1 an în funcţia de auditor public intern; 
-Cunoștinţe de operare pe calculator. Până la data 
probei scrise candidaţii vor depune la dosarul de concurs 
avizul favorabil al Ministerului Educaţiei Naţionale, în 
conformitate cu prevederile O.M.E.N.nr.5509/16.11.2017 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind orga-
nizarea și exercitarea activităţii de audit public intern la 
nivelul Ministerului Educației Naționale. Pentru obţi-
nerea avizului, candidaţii pentru funcţia de auditor 
intern depun la Compartimentul Audit Public Intern din 
cadrul Ministerului Educației Naționale un dosar care 
cuprinde următoarele documente: a)curriculum vitae; b)
o declaraţie privind respectarea prevederilor art.22 din 
Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţile 
auditorilor interni; c)o lucrare în domeniul auditului 
public intern; d)două scrisori de recomandare de la 
persoane cu experienţă în domeniul auditului intern. În 
cazul în care avizul este nefavorabil, candidatul  nu 
poate participa la concursul pentru ocuparea postului de 
auditor public intern din cadrul I.SJ.Călărași. Concursul 
se va organiza conform calendarului următor: -22 
decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; -27 decembrie 
2021, ora 10.00: interviul. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în perioada 29.11.2021-
14.12.2021 la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean 
Călărași. Condiţiile de participare la concurs și biblio-
grafia stabilită se afișează la sediul Inspectoratului 
Școlar Judeţean Călărași. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Călă-
rași. Persoana de contact: Horodniceanu Dan Mihai, 
telefon: 0242.315.949, fax: 0242.312.810.

● Colegiul Silvic Theodor Pietraru, cu sediul în comuna 
Brănești, Str.Slt.Petre Ionel, nr.4, judeţul Ilfov, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -numele funcției: Secretar șef; -număr 
posturi: 1, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 22.12.2021, 
ora 10.00; -Proba practică în data de 22.12.2021, ora 
13.00. Condiții specifice de participare la concurs: 
-Studii superioare de lungă durată în specialitatea 
postului; -Vechimea în specialitate: minim 10  ani; 
-Recomandare de la ultimul loc de muncă; -Cunoștințe 
avansate de operare Microsoft O¤ce Excel și Word și 
cunoștințe de utilizare e-mail; -Cunoștințe de utilizare a 
softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, 
REVISAL, SIIIR, PROGRAME DIPLOME); -Cunoș-
tințe privind încadrarea personalului din învățământ; 
-Certificat de absolvire curs perfecționare -resurse 
umane. Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Colegiul Silvic Theodor Pietraru, cu sediul în localitatea 
Brănești, Str.Slt.Petre Ionel, nr.4, judeţul Ilfov. Relaţii 
suplimentare la sediul: Colegiului Silvic Theodor 
Pietraru, telefon 021/350.12 .70,  fax: 021/350.12.70. 
Persoana de contact Ionașcu Gica, tel.0721.366.209.

CITAŢII
● Se citeaza paratul Moreno Roberto cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Italia, str. G. Berutti, nr.205, Trento, 
Torino, la Tribunalul Caras-Severin in dosar nr. 
1587/115/2020, cu termen de judecata in data de 
15.12.2021, ora 09,00, avand ca obiect pretentii, in 

contradictoriu cu reclamanta Mas Mireii Avantaje 
S.R.L. – in faliment, cu sediul in Resita, str. Bucla 
Barzavei, nr. 1, jud. Caras-Severin, J11/290/2014, C.U.I. 
33310458, reprezentata de  lichidator judiciar Darada 
Insolv I.P.U.R.L., cu sediul ales in Resita, Piata 1 
Decembrie 1918, nr.7, et.2, cam.21, jud. Caras-Severin.

● Ciocodeica Constantin, cu ultimul domiciliu în com.
Buciumeni, sat Dealu Mare, jud.Dâmbovița, pârât în 
dosarul civil 439/283/2021, având ca obiect revendicare 
imobiliară, este chemat la Judecătoria Pucioasa în data 
de 18 ianuarie 2022, ora 09.00. Reclamanți sunt Cioco-
deica Smaranda și Ciocodeica Romulus Radu.

● Numitul Croitoru Cornel-Mihai, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în București, Sector 4, Șos. 
Giurgiului, nr.123, bl.4B, sc.4, et.7, ap.147, este 
citat la Judecătoria Sectorului 4 București pe data 
de Joi, 20.01.2022, ora 09.00, completul C23- civil, 
minori și familie, sala 301, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr. 9145/4/2021, având ca obiect acți-
unea de exercitare exclusivă a autorităţii părintești 
formulată de reclamanta Guzumas Adriana 
Ramona.

● Anunț privind deschiderea procedurii de declarare 
judecătorească a morții bunicului meu Belu Ion. 
Subsemnata Tănăsescu Daniela, în calitate de nepoată, 
public prezentul anunț de deschidere a procedurii de 
declarare judecătorească a morții bunicului meu Belu 
Ion, născut la data de 15.02.1919 și decedat în perioada 
celui de-al Doilea Razboi Mondial, fapt pentru care rog 
pe oricine are vreo informație despre această persoană 
să o comunice la dosarul nr.4651/183/2021, aflat pe rol la 
Judecătoria Băilești, jud.Dolj.

● Domnul Narcis Daju este citat la Tribunalul Gorj, 
pentru data de 14.12.2021 ora 12.30, Secția Civila, în 
dosarul cu nr. 4047/318 în calitate de intimitat în proces 
cu apelantului Voinescu Radu.

DIVERSE
● SC DHC CO SRL, din municipiul Craiova, Calea 
Unirii nr.169, județul Dolj, România, cod poștal 200330, 
vă invită să participați la procedura concurențială 
pentru atribuirea contractului de lucrări în cadrul 
proiectului „construire centru de vinificaţie Domeniile 
Dascalu”, proiect cofinanțat prin Programul Național de 
Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul 
contractului de lucrări: Realizarea lucrărilor de 
construcții pentru obiectivul de investiții „construire 
centru de vinificatie Domeniile Dascalu”. Durata 
contractului: 12 luni; Valoarea estimată a contractului: 
6.119.690,57Lei fără TVA; Criteriul atribuirii: prețul cel 
mai scăzut; Data și ora-limită de depunere a ofertelor: 
Data: 02.12.2021, ora 16.00; Data și ora ședinței de 
deschidere: Data: 02.12.2021, ora 17.00. Adresa și modul 
de obținere a documentației de atribuire: Documentația 
de atribuire se poate obține printr-o solicitare scrisă la 
următoarea adresă de e-mail: florin.opris@domeniiledas-
calu.ro; Ofertele se vor depune la următoarea adresă: 
Municipiul Craiova, strada Râului, nr.429, județul Dolj, 
România. Modul de prezentare al ofertelor: Ofertantul 
trebuie să prezinte un (1) exemplar al ofertei în original, 
în plic sigilat, pe care să fie trecute adresa achizitorului. 
Pentru informații suplimentare legate de contract vă 
invităm să ne contactați la telefonul: 0725.005.500 și/sau 
la adresa de e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.ro, 
persoană de contact este Florin Opriș.

● Lidl Discount SRL, cu sediul în sat Nedelea, comuna 
Ariceștii Rahtivani DN 72, Crângul lui Bot, KM 
73+810, județul Prahova, solicită la A.P.M. Vrancea, 
revizuirea autorizației de mediu conform Ordinului 
MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și completările 
ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.12, 
pentru obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat în 
municipiul Focșani, Str. Bîrsei, nr. 15, județul Vrancea. 
Eventualele propuneri și sugestii/observații ale publi-
cului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în 
scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de luni 
până joi, între orele 8.00–16.00, și vineri între orele 
8.00–14.00, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.2, telefon 
0237.216.812, unde se poate consulta și documentația 
tehnică depusă.

● Ramnicu Valcea Shopping City prin Nedesiu Daniel 
cu domiciliul in Bucuresti, Calea Floreasca, nr.169A, bl. 
A, sc. 42, et.5, aduce la cunostinta publicului interesat ca 
pentru prima versiune a planul: „PUD-ansamblu locu-
inte colective cu partiu special pentru profesiuni literare 
P+5E+6RETRAS, accese, amplasare post trafo, imprej-
muire, branșamente utilitati și organizare șantier“, 
amplasat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Ferdinand, 
nr. 38D, judetul Valcea, decizia etapei de incadrare, din 
procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, 
este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite 
in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Rm.Valcea, 
str.Remus Bellu nr.6, jud.Valcea.

● Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu 
Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de lichidator judiciar 
al Sani Profesional Construct 4you SRL desemnat prin 
hotararea nr.5757/15.11.2021, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 13324/3/2021, 
notifica deschiderea procedurii falimentului prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Sani Profesional Construct 
4you SRL  cu sediul social in București Sectorul 2, Str. 
Traian, Nr. 177, Demisol, Ap.9, CUI  17205256, nr. de 
ordine in registrul comertului J40/9512/2013. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Sani Profesional Construct 4you SRL , vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 13324/3/2021, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debitorului 
30.12.2021; b) termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 10.01.2022; c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 04.02.2022; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 17.01.2022, ora 
14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data de 
03.12.2021, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

● Administrator judiciar C.I.I.  Rusu Ciprian Marian cu 
sediul in Ploiesti, Str. Valeni, nr. 65, jud. Prahova, noti-
fica deschiderea procedurii generale a insolventei impo-
triva debitoarei SC Inox Concepte Di²usion SRL, dosar 
nr. 3831/105/2021, Tribunalul Prahova. Termen depu-
nere creante: 28.12.2021, Termen tabel preliminar: 
17.01.2022, Termen tabel definitiv: 11.02.2022, Adunarea 
creditorilor: 24.01.2022.

● S.C. Power Fire Protection S.R.L., Loc. Catamarasti 
Deal, jud.Botosani, dorește să achiziționeze următoarele 
echipamente componente pentru o linie completă de 
încărcare /verificare stingătoare: Echipament încărcat 
stingătoare cu pulbere tip P-1 buc; Echipament încărcat 
stingătoare cu pulbere tip SM - 1 buc; Echipament 
încărcat stingătoare cu CO2- 1 buc; Echipament pentru 
verificare la presiune-1 buc. Echipamente comune:- 
Compresor; - Balanță minim 200 kg; -Manometru de 
control 0-10 bar; - Balanță minim 20 kg; - Cilindru 
gradat ; - Trusă chei inelare; - Pulbere ABC probe tehno-
logice. Transmiterea ofertelor poate fi făcută pe adresa 
de e-mail: powerfireprotection0@gmail.com.

● Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu OMV Petrom S.A. – Rafinăria 
Petrobrazi. OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: desfiin-
ţare rezervoare T73, T78 ȘI T79 aferente - parc rezer-
voare (corp C3), echipamente aferente - platforma cu 
pompe (CORP C2) și lucrari aferente în incinta rafină-
riei Petrobrazi (CAROUL 31), propus a fi amplasat în 
sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, 
judeţul Prahova, Cod postal 107084. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul auto-
rităţii competente pentru protecţia mediului Prahova, 
str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, jud. Prahova, 
cod 100466 și la sediul Rafinăriei Petrobrazi, comuna 
Brazi, sat Brazii De Sus, str. Trandafirilor, nr. 65, jud. 
Prahova, cod postal 107084, în zilele de luni - vineri, 
între orele 09:00 – 13:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Prahova.

● LE BRUNCH GOURMET SRL cu sediul în Bucuresti 
Sector 2, Str. Toamnei Nr. 84, Et: 1, Camera 2, titular al 
activității: restaurant, baruri si alte activitati de deser-

vire a bauturilor, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu 
pentru puctul de lucru amplasat în Bucuresti Sector 1, 
Calea Victorieinr. 139, parter, suprafata utila de 148,37 
mp. Informații privind documentația depusă pot fi 
obținute la sediul Agentia Pentru Protectia Mediului 
Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, în zilele de 
luni-joi, între orele 09:00-15:00 și vineri între orele 09:00-
13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Bucuresti, pe toată durata derulării procedurii de 
autorizare.

● Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere 
a acordului de mediu (titularul proiectului) SC/PF 
Constantin Marian Elian anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul Construire Imobil locuinţe colec-
tive 2S+P+10E, propus a fi amplasat în București, sector 
5, Str. Garoafei, nr.67-69. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM București, din 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, și la sediul 
titularului Constantin Marian Elian din București, în 
zilele de luni- vineri, între orele 9.00-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM București.

ADUNARI GENERALE
● Administratorul Unic al Societăţii Bohotin Prodvin 
SA, persoană juridică română, cu sediul în Sat 
Cozmești, Comuna Cozmești, nr.54, Jud.Iași, înmatri-
culată la ORC Iași sub nr.J22/1065/2011, CUI: 
28555249, (denumită în continuare “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și ale Actului Consti-
tutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor în data de 28.12.2021, ora 12.00 și 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 28.12.2021, ora 13.00, Municipiul Galati, 
str.Brăilei, nr.163, Bl.A4, sc.1, ap.9, Județul Galați. În 
cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar 
în data menţionată, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor și Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor se va organiza în data de 29.12.2021, la 
aceeași oră și în același loc. Au dreptul să participe și să 
voteze în cadrul adunării generale toți acţionarii înregis-
traţi înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul 
acţionarilor și în evidenţele Oficiului Registrului 
Comerţului la sfârșitul zilei de 19.12.2021 considerată, 
în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, drept Dată de Referinţă 
pentru ţinerea Adunărilor. ORDINE DE ZI pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1. Revo-
carea prin vot secret a auditorului financiar actual ca 
urmare a expirării mandatului. 2.Numirea prin vot 
secret a unui nou auditor financiar, stabilirea duratei 
mandatului și împuternicirea administratorului unic 
pentru negocierea și încheierea contractului de audit. 3. 
Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, 
a adminstratorului  unic pentru a redacta și semna 
hotărârea AGOA adoptată, și să efectueze orice forma-
lităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la 
Oficiul Registrului Comertului și pentru publicare 
hotararii în Monitorul Oficial al României- Partea 
a-IV-a. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor: 1.Aprobarea schimbării sediului social al 
societății la următoarea adresă: str. Gavrilov Corneliu, 
nr.168, Bl.A2, ap.3, loc.Tulcea, jud.Tulcea. 2.Aprobarea 
schimbării denumirii societății BOHOTIN PRODVIN 
SA. 3.Aprobarea schimbării domeniului principal de 
activitate și a activității principale astfel: Domeniul 
principal de activitate: 552 Facilități de cazare pentru 
vacante și perioade de scurtă durată. Activitatea princi-
pală: 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe și peri-
oade de scurtă durată. 4.Aprobarea suplimentării 
obiectului de activitate secundar cu următoarele coduri 
CAEN: 1102 Fabricarea vinurilor din struguri, 4931 
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de 
călători, 4932 Transporturi cu taxiuri, 5010 Transpor-
turi maritime și costiere de pasageri, 7721 Activităţi de 
închiriere și leasing cu bunuri recreaţionale și echipa-
ment sportiv. 5.Aprobarea majorării capitalului social al 
societății Bohotin Prodvin SA cu suma maximă de 
120.000 de Lei prin emiterea fără prima de emisiune a 
unui număr maxim de 12.000 acțiuni noi, ordinare 
nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 
10 Lei/ acțiune, prin aport suplimentar de numerar. 
6.Aprobarea termenului de o lună de la data publicării 

hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționa-
rilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
pentru exercitarea dreptului de preferință de către 
ceilalți acționari existenți ai societății. 7.Aprobarea 
împuternicirii administratorului unic de a realiza toate 
operațiunile aferente finalizării, înregistrării și rapor-
tării acestei majorări de capital, inclusiv pentru apro-
barea și modificarea corespunzătoare a actului 
constitutiv al societății, cu posibilitatea de susbstituire. 
8.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substi-
tuire, a doamnei Procopenco Ala pentru a redacta și 
semna hotărârea AGEA adoptată, și să efectueze orice 
formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotă-
rârea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publi-
carea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea 
a-IV-a. Acţionarii se vor putea prezenta personal sau își 
pot numi reprezentant la adunările generale. Reprezen-
tarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane 
decât acţionarii, pe bază de procuri speciale. Procurile 
speciale și buletinele de vot prin corespondenţă comple-
tate și semnate de către acţionari se vor depune în 
original la sediul ales in Convocator până cel târziu la 
data de 24.12.2021, ora 10.00, prin înregistrarea aces-
tora sau prin poștă cu confirmare de primire, astfel 
încât să poată fi înregistrate la societate până la data și 
ora anterior menţionate. Accesul acţionarilor îndreptă-
ţiti să participe la adunarea generală este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de 
identitate, iar în cazul acţionarilor reprezentaţi cu o 
copie a procurii speciale și actul de identitate al repre-
zentantului. Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesio-
nală ale persoanelor propuse pentru funcţia  de auditor 
se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată și 
completată de aceștia. Materialele de ședinţă pot fi 
consultate la sediul ales in Convocator, în zilele de 
luni-vineri, în intervalul orar 10.00-15.00, începând cu 
data publicării prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. Începând cu aceeași 
dată acţionarii interesaţi pot solicita transmiterea 
procurilor speciale și buletinelor de vot prin corespon-
denţă. Informaţiile suplimentare precum și solicitările 
se pot obţine/transmite prin  e-mail : o¤ce.secretariat.
sa@gmail.com

● Subscrisul Cabinet Individual de Insolvență Stamen 
Cristian, cu sediul în Mun.Giurgiu, Str.Hristo Botev, 
nr.5, jud.Giurgiu, reprezentat legal prin Stamen Cris-
tian, desemnat prin Încheierea de ședință din 06.12.2018 
pronunțată în dosarul nr.2867/122/2012* de Tribunalul 
București în calitate de administrator judiciar al Agrozo-
otehnica SA Vedea, societate aflată în procedura de 
insolvență, având sediul în com.Vedea, jud.Giurgiu, 
înmatriculată la Registrul Comerțului Giurgiu sub 
nr.J52/410/1991, identificată prin cod unic de înregis-
trare 1284199, în conformitate cu prevederile legii 
nr.31/1990 (legea societăților comerciale) cu modificările 
și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
art.20 alin.(1) lit.g din legea nr.85/2006 (legea insol-
venței) și prevederile Actului constitutiv al societății, 
CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor AGROZOOTEHNICA SA VEDEA, în data 
de 27.12.2021, ora 12.00, la biroul administratorului 
judiciar din B-dul.București, bloc 103, sc.A, ap.1, mun.
Giurgiu, jud.Giurgiu. La adunarea generală pot parti-
cipa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acțio-
narilor societății Agrozootehnica SA Vedea, la data de 
referință 01.12.2021. În situația în care cvorumul 
prevăzut de legea societăților comerciale și Actul consti-
tutiv al societății nu este îndeplinit, Adunarea Generală 
va avea loc în data de 28.12.2021, ora 12.00, la biroul 
administratorului judiciar, cu aceeași ordine de zi, 
respectiv: 1)Aprobarea transferului dreptului de propri-
etate asupra unui număr de 546.681 acțiuni ale societății 
AGROZOOTEHNICA SA Vedea, deținute de actualul 
acționar Societatea Agricolă Agerprest Vedea, cu sediul 
în Jud.Giurgiu, Com.Vedea, Sat Vedea, identificată prin 
CIF: 14807494, către noul acționar El Monayer Rita (cu 
datele personale indicate în Sentința Civilă nr. 
1671/03.11.2020 pronunțată de Tribunalul București în 
dosarul nr.3387/3/2020), ca efect al tranzacției de dare în 
plată a acțiunilor încheiat între aceștia, astfel cum a fost 
consemnată în Sentința Civilă nr.1671/03.11.2020 
pronunțată de Tribunalul București în dosarul 
nr.3387/3/2020; 2)Aprobarea noii structuri a acționarilor 
Agrozootehnica SA Vedea și a modificării în consecință 
a Actului constitutiv al societății, după cum urmează: 
“Acționarii: EL MONAYER RITA (cu datele personale 
precizate în Sentința Civilă nr.1671/03.11.2020 pronun-
țată de Tribunalul București în dosarul nr.3387/3/2020); 
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RABIH NASSER (cu datele personale precizate în 
registrul acționarilor în forma materială); RAMI 
GHAZIRI (cu datele personale precizate în registrul 
acționarilor în forma materială);” “Art.6.Capitalul 
social al societății este de 2.019.440RON, împărțit în 
807.776 acțiuni nominative emise în forma demateriali-
zată, fiecare cu o valoare nominală de 2,5RON, repar-
tizat după cum urmează: EL MONAYER RITA deține 
un număr de 546.681 acțiuni, fiecare cu o valoare nomi-
nală de 2,5RON și o valoare nominală totală de 
1.366.702,50 RON, reprezentând 67,677302% din capi-
talul social al societății; RABIH NASSER deține un 
număr de 242.333 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală 
de 2,5RON și o valoare nominală totală de 605.832,50 
RON, reprezentând 30% din capitalul social al societății; 
RAMI GHAZIRI deține un număr de 18.762 acțiuni, 
fiecare cu o valoare nominală de 2,5RON și o valoare 
nominală totală de 46.905RON, reprezentând 
2,322698% din capitalul social al societății. Participarea 
la profit și pierderi este proporțională cu participarea la 
capitalul social al societății.” Documentele și informa-
țiile cu privire la punctele de pe ordinea de zi indicate în 
prezenta convocare, vor fi comunicate de către adminis-
tratorul judiciar la solicitarea acționarilor sau pot fi 
studiate de catre aceștia la sediul societății. Acționarii 
pot fi reprezentați la AGEA și prin reprezentanți împu-
terniciți prin procura specială care va fi depusă în 
original la biroul administratorului judiciar înainte de 
începerea ședinței. Persoanele juridice pot participa la 
adunare prin reprezentanții lor legali sau prin alte 
persoane împuternicite în acest sens cu procură specială.

● Convocare pentru intrunirea Adunarii Generale Ordi-
nare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
Societatii Decebal Tower Imobiliare S.A. In temeiul 
art.111, 113, 117,118, din Legea 31/1990 si art.12 si 13 
din Actul Constitutiv al societatii, Societatea Informa-
tics Trust S.R.L., in calitate de administrator unic al 
Societatii Decebal Tower Imobiliare S.A.,cu sediul social 
in Bucuresti, str.Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, cam.1, 
sect.3, inregistrata la ORC-TB sub nr. J40/10415/2014, 
avand CUI RO33560020, convoaca pe toti actionarii 
societatii detinatori de actiuni, acestia din urma inregis-
trati in Registrul Actionarilor valabil la data de referinta 
05.01.2022, sa participe la Adunarea Generala Ordinara 
si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce 
vor avea loc la sediul societatii, precum si prin corespon-
denta sau prin mijloace electronice de comunicare 
directa la distanta, la data de 10.01.2022, ora-17.00 
-Adunarea Generala Ordinara si ora-18.00 -Adunarea 
Generala Extraordinara, cu urmatoarea ordine de zi:I.
Adunarea Generala Ordinara 1.Revocare auditor, 
numire auditor, stabilire indemnizatie. 2.Acordarea 
imputernicirilor necesare pentru efectuarea formalita-
tilor subsecvente Hotararii Adunarii Generale Ordinare. 
II.Adunarea Generala Extraordinara 1.Deschiderea de 
conturi curente (in lei si valuta)la Libra Internet Bank 
S.A. 2.Constituirea de catre Societate, in favoarea credi-
toarei Libra Internet Bank S.A. a unor garantii reale 
mobiliare/imobiliare si/sau a unei garantii personale- 
fideiusiune pentru garantarea unui/unor credit/e acor-
dat /e  soc ie ta t i i  Euro  Market  Serv ices  S .A, 
C.U.I.RO340371. 3.Imputernicirea persoanei- adminis-
trator al societatii, care sa reprezinte societatea pentru 
indeplinirea formalitatilor necesare la deschiderea de 
conturi, constituirea garantiilor, precum si stabilirea 
limitelor de competenta ale acestei persoane. 4.Analiza 
si validare rapoarte tehnice si financiar-contabile ale 
expertilor colaboratori ai societatii (inclusiv raportul 
societatii AUDIPREST SRL). 5.Acordarea imputernici-
rilor necesare pentru efectuarea formalitatilor subsec-
vente Hotararii Adunarii Generale Extraordinare. 
Actionarii au dreptul sa participe la adunarile generale 
prin simpla prezentare a identitatii, dupa verificarea 
calitatii de actionar si a numarului de actiuni detinute, 
conform Registrului Actionarilor tinut in forma electro-

nica, valabil la data de 05.01.2022. Avand in vedere 
situatia actuala exceptionala cauzata la nivel global de 
virusul COVID-19,vor fi luate masuri de precautie 
impuse de raspandirea coronavirus, inclusiv folosirea de 
mijloace electronice de interactiune la distanta pentru 
desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor. Docu-
mentele referitoare la problemele incluse in ordinea de 
zi, pot fi solicitate in format electronic sau consultate la 
sediul societatii, intre orele 12.00-14.00, conform preve-
derilor legale. Actionarii societatii inregistrati la data de 
05.01.2022 in registrul actionarilor societatii au posibili-
tatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea 
formularului de buletin de vot pentru votul prin cores-
pondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Socie-
tate. In cazul votului prin corespondenta, buletinele de 
vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a 
actului de identitate al actionarului, pot fi depuse la 
societate sau transmise prin scrisoare recomandata, 
servicii de posta sau curier la sediul societatii din Bucu-
resti, str.Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, cam.1, sect.3,sau 
transmise cu semnatura electronica extinsa pe adresa de 
mail: office@decebaltower.ro, astfel incat votul sa fie 
primit de societate pana la data tinerii sedintelor, sub 
sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in si 
pentru aceste adunari. Pentru actionarii care doresc sa 
fie reprezentati in adunarea generala, societatea solicita 
prezentarea de procuri speciale de reprezentare, intoc-
mite potrivit legii si actului constitutiv al societatii. 
Procurile, impreuna cu o copie a actului de identitate al 
actionarului si al reprezentantului, pot fi depuse la soci-
etate sau transmise, pana la data tinerii sedintelor, prin 
scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier la 
sediul societatii din Bucuresti, str.Turturelelor nr.62, et.4, 
ap.4, cam.1, sect.3,sau transmise cu semnatura electro-
nica extinsa pe adresa de mail : o©ce@decebaltower.ro 
Accesul in sala si prezenta la adunarile generale se va 
face astfel:-pentru actionarii care vor participa fizic 
prezenta se va face pe baza actului de identitate, iar 
pentru reprezentanti, numai cu prezentarea procurii de 
reprezentare in original si a actului de identitate;-pentru 
persoanele fizice/juridice care se identifica video, 
prezenta se va face prin prezentarea unui act de identi-
tate, iar pentru reprezentantul persoanei juridice, cu 
prezentarea unui exemplar original al procurii speciale 
si a actului de identitate. Daca adunarile generale 
convocate pentru data de 10.01.2022 nu se vor putea tine 
din motive de cvorum, acestea se vor tine in data de 
20.01.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi 
ordine de zi. Administrator unic, Societatea Informatics 
Trust S.R.L.prin reprezentant dl.Drula Mihai

● Emitent: Consiliul de administrație al NOROFERT 
S.A., potrivit deciziei sale din 24.11.2021. CONVO-
CAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 
ȘI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE 
ACȚIONARILOR NOROFERT S.A. Consiliul de Admi-
nistrație al NOROFERT S.A., societate pe acțiuni cu 
sediul în București-Sect. 1, str. Lt.Av. Șerban Petrescu 
nr.20, Parter, cam.1 si:2, având codul unic de înregis-
trare:12972762 și număr ordine în registrul comerțului: 
J40/4222/2000 („Societatea”), în conformitate cu preve-
derile actului constitutiv al Societății valabil la data 
convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 
24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață, cu modificările și completările ulterioare, 
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR-(AGOA), pentru data de: 
27.12.2021, ora 10:00, și ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR-(AGEA), 
pentru data de 27.12.2021, ora:11:00,în cazul ambelor 
adunări pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei 
de 16.12.2021-(data de referință) în Registrul acționarilor 
ținut de Depozitarul Central S.A., ambele adunări 
urmând a se ține la punctul de lucru al:Societății din:Bu-

curești, str. Justiției nr. 63, sect.4, cu ordinile de zi de mai 
jos. I. Ordinea de zi a AGOA: 1.Revocarea auditorului 
societății-MGMT AUDIT&BPO SRL.  2. Alegerea ca 
auditor al societății a societății de audit-DELOITTE 
AUDIT SRL. 3. Aprobarea onorariului auditorului 
conform ofertei acestuia. 4. Stabilirea datei de înregistra-
re-(propunere:12.01.2022) și  a:ex-date-(propu-
nere:11.01.2022); 5. Împuternicirea președintelui 
consiliului de administrație, cu drept de substituire/
delegare, în vederea semnării oricăror documente-(in-
clusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al 
Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, 
inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autori-
tăți publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru 
aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGOA. II.
Ordinea de zi a AGEA. 1.Aprobarea majorării capita-
lului social al Societății prin aport în numerar din partea 
acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de 
Depozitarul Central la data de înregistrare, prin emisi-
unea unui număr de:750.000.acțiuni noi cu o valoare 
nominală de:0,4.lei/acțiune, cu prețul de emisiune per 
acțiune calculat după modalitatea de mai jos. Acțiunile 
vor putea fi subscrise de către toți acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la 
data de înregistrare care nu și-au înstrăinat drepturile de 
preferință în perioada de tranzacționare a acestora, 
precum și de persoanele care au dobândit drepturi de 
preferință în perioada de tranzacționare a acestora. 
Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul 
acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul 
acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar 
înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare 
urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de prefe-
rință egal cu numărul acțiunilor deținute. Drepturile de 
preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței rele-
vante a Bursei de Valori București-(BVB) potrivit cu 
prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majo-
rării, care va fi aprobat de:Autoritatea de Supraveghere 
Financiară-(ASF) și cu reglementările specifice pieței pe 
care se vor tranzacționa. Dreptul de preferință va putea 
fi exercitat pe o perioadă de 31 zile de la data stabilită în 
prospectul de ofertă aprobat de către ASF. Perioada de 
exercitare a dreptului de preferință va începe de la o dată 
ulterioară datei publicării hotărârii de majorare a capita-
lului social în Monitorul Oficial. Pentru subscrierea unei 
acțiuni noi în cadrul majorării este necesar un număr de 
18,0504 drepturi de preferință. Numărul de acțiuni noi 
care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi 
de preferință se va calcula prin împărțirea numărului de 
drepturi de preferință deținute la 18,0504, cu rotunjire la 
cel mai apropiat număr natural inferior.  Prețul la care 
deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va 
fi prețul mediu de tranzacționare calculat pentru ulti-
mele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospec-
tului de ofertă în vederea aprobării de către ASF, la care 
se aplică o reducere de 20%, conform formulei matema-
tice:„Prețul de emisiune=prețul mediu de tranzacționare 
în ultimele 30 zile*0,8”. Acțiunile nou emise ce nu vor fi 
subscrise de titularii drepturilor de preferință în 
termenul stabilit prin prezenta adunare generală extraor-
dinară a acționarilor, vor fi oferite spre subscriere în 
cadrul unui plasament privat. Acțiunile rămase nesub-
scrise după oferirea acestora în cadrul plasamentului 
privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Adminis-
trație prin care se constată rezultatele majorării capita-
lului social și prin care se aprobă modificarea actului 
constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului 
social să fie determinată raportat la acțiunile efectiv 
subscrise în cele două etape ale majorării menționate mai 
sus. Majorarea capitalului social se realizează cu scopul 
asigurării surselor de finanțare necesare pentru imple-
mentarea planului de dezvoltare a activității, respectiv 
achiziția de noi afaceri și parțial pentru investiții în 
dezvoltarea fermei de la Zimnicea achiziționată de 
emitent. 2.Aprobarea împuternicirii Consiliului de Admi-
nistrație al societății pentru a efectua toate demersurile 

necesare pentru sau in legătură cu implementarea hotă-
rârii de majorare a capitalului social menționată la 
punctul.I de mai sus si finalizarea majorării de capital 
prevăzută la punctul.I de mai sus, inclusiv dar fără a se 
limita la:a.Reprezentarea Societății, cu puteri si autori-
tate depline, pentru selectarea și contractarea intermedi-
arilor, consultanților-(așa cum sunt aceștia definiți de 
legislația pieței de capital) și, în general a prestatorilor de 
servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea 
hotărârii de majorare de capital de mai sus, precum și 
pentru negocierea, redactarea, semnarea, modificarea 
contractelor, actelor adiționale și, în general a oricărei 
documentații ce va fi încheiată pentru contractarea aces-
tora;b.Reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate 
depline, pentru redactarea și semnarea, în numele și pe 
seama Societății, a tuturor documentelor ce vor fi nece-
sare sau oportune pentru/in legătură cu implementarea 
majorării de capital mai sus menționate (incluzând dar 
fără a se limita la prospectul de oferta, prospectul /pros-
pectul proporționat pentru derularea exercitării drep-
tului  de  prefer ință conform Regulamentului 
CE.809/2004, declarații etc); c.Stabilirea caracteristicilor 
operațiunii de majorare a capitalului social și derulare a 
acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:-Perioada de 
subscriere și modalitățile de plată; -Detaliile privind 
tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața rele-
vantă Administrată de Bursa de Valori București; -Stabi-
lirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin 
transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al 
BVB);-Anularea acțiunilor rămase nesubscrise în majo-
rare; -Modificarea actului constitutiv în urma constatării 
rezultatelor efective ale operațiunii de majorare de 
capital social; -Orice altă decizie necesară implementării 
hotărârii de majorare de capital social cu aport în 
numerar aferentă punctului.1. 3.Aprobarea proiectului 
de investiții în ferma Societății achiziționată în orașul 
Zimnicea, investiție efectuată conform aprobării dată de 
adunarea generală extraordinară a acționarilor din 
23.06.2021, în baza căreia au fost achiziționate bunuri 
mobile și imobile cu o valoarea de 5.093.528,64 lei, repre-
zentând baza materială a fermei din Zimnicea,  și părțile 
sociale ale:AGROPROD CEV S.R.L. cu valoarea de 
3.608.160 lei având în vedere suprafața de teren arendată 
de această societate de 750 ha, preț ce se poate majora cu 
900 euro/ha dacă suprafață de teren arendată va fi mai 
mare de 750 ha, până la data de 15.02.2022, până la 
suprafața țintă de 1.000ha. Investițiile suplimentare ce 
urmează a fi făcute vor consta în construcția de silozuri, 
hale în incinta fermei, realizarea unui sistem de irigații și 
achiziția de utilaje necesare, limita superioară a valorii 
investițiilor suplimentare fiind de 1.500.000 euro, inves-
tiții care se vor face direct de către: NOROFERT S.A. 
sau prin societatea achiziționată de aceasta, AGRO-
PROD CEV S.R.L., ca deținătoare a contractelor de 
arendă.4.Aprobarea împuternicirii Consiliului de Admi-
nistrație pentru încheierea contractelor necesare în 
vederea derulării proiectului de investiții în ferma 
Societății achiziționată în orașul Zimnicea, precum orice 
contracte de antrepriză, achiziții utilaje sau achiziții 
materiale de construcție, precum și pentru finanțarea 
prin împrumut asociat a AGROPROD CEV S.R.L., a 
investițiilor ce se vor face ca parte a proiectului de către 
această societate. 5. Aprobarea aplicării în scopul cofi-
nanțării investițiilor necesare prevăzute la punctul.3 prin 
obținerea de fonduri europeene, în limita sumei de: 
1.200.000 euro, precum și pentru a aplica la orice alt 
program public de cofinanțare, precum IMM AGRO sau 
IMM INVEST. 6. Mandatarea Consiliului de Adminis-
trație pentru prospectarea în vederea achiziției de afaceri 
din domeniul agricol, complementare sau concurente cu 
activitatea:NOROFERT S.A. și negocierea și încheierea 
de achiziții de participații în cadrul societăților comer-
ciale de acest tip, în limita valorică cumulativă de 
30.000.000.lei până la 31 decembrie 2023. 7.Aprobarea 
emisiunii (prin una sau mai multe runde de emisiune) de 
obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, nega-

rantate și cu opțiune de răscumpărare înainte de 
scadență la inițiativa Societății, în limita maximă a 
3.000.000.Euro, fiecare obligațiune urmând a fi emisă în 
Lei sau în Euro, cu o valoare nominală de 100.Lei (sau 
echivalentul în Euro al acestei valori, după caz), o 
scadență de maxim 5 ani și o valoare maximă a dobânzii 
de 10% pe an, plătibilă trimestrial sau semestrial. Emisi-
unea/emisiunile de obligațiuni se va/vor derula în peri-
oada stabilită de Consiliul de Administrație al Societății 
în cadrul unui interval de 1 (un) an de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA prin 
care se aprobă emisiunea de obligațiuni. 8.Aprobarea 
admiterii la tranzacționare pe sistemul multilateral de 
tranzacționare administrat de Bursa de Valori București 
S.A. a obligațiunilor emise în conformitate cu punctul 7 
de mai sus și întreprinderii de către Societate a tuturor 
acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune 
în acest scop. 9.Aprobarea împuternicirii Consiliului de 
Administrație al Societății în vederea efectuării tuturor 
demersurilor necesare și legale privind pregătirea, deru-
larea și finalizarea emisiunii (sau emisiunilor) de obliga-
țiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în 
vederea admiterii acestora la tranzacționare pe sistemul 
multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de 
Valori București S.A., inclusiv, dar fără limitare:(a)să 
decidă cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de 
plasament și perioada de subscriere a fiecărei emisiuni și 
cu privire la toate detaliile finale ale emisiunii, precum și 
cu privire la toate detaliile aferente admiterii obligațiu-
nilor la tranzacționare; (b)să adopte, modifice și imple-
menteze proceduri și să stabilească termenii și condițiile 
subscrierii obligațiunilor în conformitate cu limitele 
aprobate de AGEA;(c)să colaboreze și să negocieze și 
încheie contracte cu intermediari, consultanți și/sau alte 
societăți specializate care să ofere asistență în legătură cu 
emisiunea de obligațiuni și cu admiterea la tranzacțio-
nare a acestora; (d)să constatate numărul total de obliga-
țiuni emise și fondurile atrase de Societate în urma 
emisiunii; (e)să redacteze și să semneze oricare docu-
mente (inclusiv prospecte de emisiune și /sau memoran-
dum-uri de admitere la tranzacționare) și să desfășoare 
orice operațiuni și formalități cerute în vederea imple-
mentării emisiunii de obligațiuni și admiterii la tranzac-
ționare a acestora; (f)să opereze înregistrările necesare în 
Registrul de Obligațiuni al Societății; (g)să întreprindă 
toate măsurile și formalitățile necesare în scopul înregis-
trării și efectuării publicității aferente emisiunii și admi-
terii la tranzacționare a obligațiunilor și să reprezinte 
Societatea în fața oricăror autorități, organisme sau 
societăți în legătură cu emiterea și admiterea la tranzac-
ționare a obligațiunilor, inclusiv prin negocierea și înche-
ierea de contracte cu acestea.10.Aprobarea datei de 
înregistrare -(propunere 12.01.2022) și ex-date- (propu-
nere:11.01.2022). 11.Aprobarea datei de: 13.01.2022, ca 
dată a creditării în conturile de instrumente financiare 
deschise în sistemul depozitarului central a drepturilor 
de preferință, respectiv data plății, conform  art.173 
alin.9 si art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al 
ASF. 12. Împuternicirea președintelui consiliului de 
administrație, cu drept de substituire/ delegare, în 
vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile 
AGEA și actul constitutiv modificat/actualizat al Socie-
tății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, 
inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autori-
tăți publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru 
aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGEA. În 
situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data 
primei/ primelor adunări, se convoacă din nou AGEA și/
sau AGOA pentru data de 28.12.2021, la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea 
unei/unor noi convocari, data de referință stabilită mai 
sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne 
valabilă. Accesul acționarilor la lucrările AGEA și 
AGOA se face prin verificarea actului de identitate, în 
cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul 
acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane 

fizice reprezentate. Unul sau mai mulți acționari repre-
zentând, individual sau impreună, cel puțin 5% din 
capitalul social are/au dreptul:de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA, în cel mult 15.zile 
de la publicarea convocării, până la sfârșitul zilei de 
13.12.2021, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de AGEA și/sau AGOA;de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA. Dreptu-
rile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electro-
nică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi până la 
sfârșitul zilei de 13.12.2021. Dacă va fi cazul, Societatea 
va publica noua ordine de zi până cel târziu la 
15.12.2021. Fiecare acționar are dreptul să adreseze 
întrebări consiliului de administrație privind punctele de 
pe ordinile de zi ale AGEA și/sau AGOA (prin e-mail la 
adresa investitori@norofert.ro, fax sau curier) până 
înaintea datei adunărilor generale ale acționarilor. Socie-
tatea are obligația de a răspunde la întrebări pe pagina 
de internet anterior adunării sau în cadrul adunării. 
Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punc-
telor înscrise pe ordinile de zi a.personal; b.prin reprezen-
tant, care va prezenta formularul de procură specială 
completat de acționarul reprezentat sau împuternicire 
generală. Formularul de procură specială va fi  afișat pe 
website-ul Societății, împreună cu materialele supuse 
dezbaterii și celelalte documente prevăzute de art. 188 
din Regulamentul nr. 5/2018. Procurile speciale pot fi 
primite cel mai târziu la data întrunirii adunării gene-
rale, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat 
constatator al acționarului-(persoană juridică) repre-
zentat; c.prin corespondență, utilizându-se buletinul de 
vot prin corespondență disponibil pe pagina de internet a 
societății www.norofert.ro/investitori/, iar votul urmează 
a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, cel mai târziu la 
data întrunirii adunărilor generale; d.online, prin acce-
sarea link-ului: http://nrf.evote.ro/login de pe orice 
dispozitiv conectat la internet. Pentru identificare și 
acces online la AGEA și/sau AGOA, acționarii persoane 
fizice pun la dispoziție numele și prenumele, CNP, adresa 
de e-mail, copie act de identitate și numărul de telefon 
(opțional), iar acționarii persoane juridice pun la dispo-
ziție denumirea, CUI, numele, prenumele și CNP ale 
reprezentantului legal, adresa de e-mail, copie act de 
identitate al reprezentantului legal, copie certificat 
constatator eliberat de Registrul Comerțului/document 
echivalent emis de autoritatea statului în care este înma-
triculată persoana juridică, anterior cu cel mult 30 de zile 
datei de referință și numărul de telefon (opțional). Copia 
electronică a acestor documente va fi încărcată în 
câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate vor fi de 
tip .jpg, .pdf, .png. Acționarii se pot conecta și vota ori de 
câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin cores-
pondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea 
înregistrată. Identificarea făcută de Societate în cazul 
persoanelor fizice dă acces la AGEA și/sau AGOA în 
situația în care respectiva persoană fizică este acționar la 
data de referință. Identificarea făcută de Societate în 
cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau gene-
rale da acces la AGEA și/sau AGOA dupa probarea de 
fiecare data a validității reprezentatului legal, respectiv 
al persoanei imputernicite. În situația în care, în urma 
procesului de identificare apar neconcordanțe între 
datele oferite de acționar și cele din Registrul acționa-
rilor la data de referință, acționarul va fi înștiințat și va fi 
îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acțio-
narii la adresa:investitori@norofert.ro  sau numărul de 
tel. 0312253373. Desfășurarea adunărilor, votul prin 
corespondență, precum și exercitarea dreptului de infor-
mare al acționarilor sau formularea unor cereri de 
completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii 
nr.31/1990, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF 
nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea 
comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail:in-
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vestitori@norofert.ro.  Având în vedere situația generată 
de pandemia SARS-CoV2, recomandăm votul online/
prin corespondență, iar pentru persoanele care participă 
la adunări este obligatorie purtarea măștii de protecție și 
respectarea celorlalte măsuri de protecție stabilite de 
organizatori față de această situație. Toate documentele 
legate de punctele înscrise pe ordinile de zi, inclusiv, dar 
nefiind limitate la documentele care urmează să fie 
prezentate AGEA și AGOA și proiectele de hotărâri vor 
fi puse la dispoziția acționarilor începând cu:25.11.2021 
în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00 la 
adresa din București, str.Justiției nr.63, sect.4. Aceste 
documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a 
Societății, la adresa: www.norofert.ro/investitori/. Acțio-
narii vor putea solicita în scris copii ale acestor docu-
mente, prin e-mail, la adresa: investitori@norofert.ro sau 
prin curier la adresa sediului societății, în acest ultim caz 
plătind costul fotocopierii. Indiferent de modul de trans-
mitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de 
reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente 
purtând mențiunea conform cu originalul și semnatura 
acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste 
identitatea acționarilor și, acolo unde este cazul, calitatea 
de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările 
vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul 
de fax unde respectivul acționar dorește să primeasca 
copii ale documentelor menționate anterior. Informații 
suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea 
adunărilor se pot obține la sediul societății, telefon nr. 
031.225.33.73 sau prin e-mail, la adresa: investitori@
norofert.ro. București, 24.11.2021-Președintele consi-
liului de administrație, Popescu Vlad-Andrei.

● Convocator: Consiliul de Administraţie al IMOPOST 
Developments SA, cu sediul în București, Calea Griviţei 
nr. 136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/l 3379/2005, CUI 
17832131, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în data de 27.12.2021, ora 10.00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 26.12.2021 sau reprezen-
tanţii acestora mandataţi în baza unei procuri speciale, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Revocarea Consiliului de 
Administraţie începând cu data Adunarii Generale Ordi-
nare si alegerea unui nou Consiliu de Administraţie 
avand urmatoarea componenta: -Tapai Mihaela, domici-
liata in București, de profesie economist, in funcţia de 
Administrator, Presedinte al Consiliului de Administraţie 
si Director General al societăţii; -Copoeru- Enache Geor-
geta domiciliata in București, de profesie subinginer, in 
funcţia de Administrator si membru in Consiliul de 
Administraţie; -Morariu Alina domiciliata in București, 
de profesie jurist, in funcţia de Administrator si membru 
in Consiliul de Administraţie; 2. Stabilirea remuneratiei 
administratorilor; 3. Stabilirea limitelor si duratei 
mandatului administratorilor alesi; 4. Aprobarea mode-
lului contractului de administrare si imputenicirea 
Presedintelui Consiliului de Administraţie pentru a 
semna aceste contracte, in numele societăţii; 5. Revo-
carea din functie a cenzorului supleant – Morariu Alina 
începând cu data Adunării Generale Ordinare si alegerea 
unui nou cenzor cenzor supleant in persoana dnei. 
Cristea Geta si fixarea remuneraţiei și a duratei manda-
tului acestuia. 6. Împutemicirea Președintelui Consiliului 
de Administraţie pentru a semna toate actele aferente 
Adunării Generale Ordinare, precum și actualizarea 
Actului constitutiv al societăţii conform modificărilor 
survenite. Cererile privind introducerea unor noi puncte 
pe ordinea de zi se inainteaza Consiliului de Adminis-
traţie de catre unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în 
vederea publicării și aducerii acestora la cunoștinţă 
celorlalţi acţionari. Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice: e-mail: mihaela.tapai@
comnord.ro). Acţionarii pot participa și vota în Adunarea 
Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri 
acordate pentru respectiva Adunare Generală. Acţionarii 
care nu au capacitate de exerciţiu, precum și persoanele 
juridice pot fi reprezentaţi/ reprezentate prin reprezen-
tanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane 
împuternicire pentru respectiva Adunare Generală. 
Procurile vor fi depuse în original până în ziua ședinţei, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în 
acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. 
Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societăţii 
începând cu data convocării si vor fi depuse spre înregis-
trare la secretariatul adunării pana cel târziu la data de 

26.12.2021, orele 10.00. Reprezentantul acţionarului fiind 
obligat ca la data adunarii generale sa aiba asupra sa 
procura in original. Documentele aferente ședinţei și 
procurile speciale pot fi obţinute de la d-na. Tapai 
Mihaela tel. 0724380099. În situaţia în care Adunare 
Generală Ordinară nu va putea delibera și vota în mod 
valabil, o a doua Adunare Generală Ordinară este convo-
cată pentru ziua de 28.12.2021, la ora 10.00, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi. Presedintele Consiliului de 
Administraţie Tapai Mihaela.

● Convocator: În conformitate cu prevederile Art.111 și 
art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legii 
nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă și ale Regulamentelor emise de ASF 
în aplicarea acesteia, Consiliul de Administraţie al  Insti-
tutul de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand 
Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, convoacă la 
adresa punctului de lucru situat în București, Șoseaua 
București-Ploiești nr.42-44, Băneasa Business & Techno-
logy Park, clădirea B, aripa B1, et.2, sector 1: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 
29.12.2021, ora 10:30, cu următoarea: Ordine de Zi: 1. 
Aprobarea evaluării de către autoritatea publica tutelară 
a administratorilor în funcţie selectaţi și numiţi conform 
OUG 109/2011 și reînnoirea mandatelor acestora pe o 
perioadă de 4 ani, începând cu data de 31.12.2021, ca 
urmare a îndeplinirii mandatelor conform rapoartelor 
anuale aprobate de AGA. 2. Împuternicirea Directorului 
General al Institutul de Cercetări în Transporturi– 
INCERTRANS– S.A. pentru efectuarea tuturor proce-
durile și formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea 
la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, sa depună și să preia 
acte și să semneze în acest scop în numele Societăţii în 
relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, Depozitarul 
Central, sau alte entităţi publice sau private, precum și 
pentru acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai 
sus menţionate. 3. Aprobarea datei de 19.01.2022 ca dată 
de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu 
dispoziţiile art.86 alin.1 din Legea nr.24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de 
piaţă; 4. Aprobarea datei de 18.01.2022 ca “ex-date”, 
respectiv data anterioara datei de Înregistrare la care 
instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tran-
zactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, în 
conformitate cu prevederile art.2 alin.2 lit.l) dinRegula-
mentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente finan-
ciare și operaţiuni de piață. Întrucât nu sunt aplicabile 
ședinţei AGOA din 29.12.2021, acţionarii nu vor decide 
asupra datei participării garantate, astfel cum este defi-
nită de Articolul 2 alin.2 litera  j) din Regulamentul nr. 
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operaţiuni de piață, sau asupra Datei Plății, astfel cum 
este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul 
nr.6/2009. La Adunarea Generală a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze toţi acţionarii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
20.12.2021, stabilită ca dată de referinţă conform dispo-
zițiilor art.123 alin.2 din Legea nr.31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu disp. 
Art.192 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operaţiuni de piață. În cazul în 
care Adunarea Generală nu se va putea ţine la data 
anunţată, din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum 
și de validitate prevăzute de lege și de Actul constitutiv al 
societăţii, aceasta se va ţine în data de 30.12.2021 la 
aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi. În 
conformitate cu dispozițiile art.105 alin.3) din Legea nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă, unul sau mai multi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
Generală; și   b) de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii își pot exer-
cita drepturile prevăzute la art.105 alin.3) din Legea 
nr.24/2017, până la data de 13.12.2021, sub sancţiunea 
decăderii. În conformitate cu dispozițiile art.198 din 
Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare și operaţiuni de piață fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe 

ordinea de zi a adunarii generale, până cel târziu la data 
de 22.12.2021, termen de decadere. Societatea poate 
răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de 
internet a societăţii: www.incertrans.ro, în format între-
bare-răspuns. Propunerile sau întrebările acţionarilor vor 
putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de 
curierat, la adresa punctului de lucru precizata mai sus, 
cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, „PENTRU 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 
29/30.12.2021.” Pentru identificarea persoanelor care 
adresează întrebări societăţii sau fac propuneri pentru 
completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și 
copii ale documentelor care să le ateste identitatea și 
calitatea de acţionar la data solicitării. Propunerile sau 
întrebările acţionarilor care nu sunt primite la adresa 
punctului de lucru precizata mai sus, până la datele mai 
sus menţionate nu vor fi luate în considerare. Accesul 
acţionarilor înregistrați la data de referinţă la adunarea 
Generală va fi permis în baza actului de identitate. Acţi-
onarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul 
legal pe baza unui document oficial care îi atestă această 
calitate (de exemplu extras/ certificat constatator emis de 
Registrul Comerţului). Acţionarii înregistrați la data de 
referinţă pot participa la adunarea Generală direct sau 
pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei 
procuri speciale, sau pot vota prin corespondenţă 
conform procedurilor afișate pe website-ul societăţii: 
www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi 
predat la intrarea în sala de ședință. Votul prin reprezen-
tant pe baza împuternicirii speciale. Acţionarii pot 
participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul 
Adunării Generale a Acţionarilor de un reprezentant 
desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuterni-
cire specială, pe baza formularului de împuternicire 
specială pus la dispoziţie de Societate, în conditiile legii. 
Împuternicirea speciala va fi insotita de următoarele 
documente: a) pentru acţionari persoane fizice: copie de 
pe actul de identitate al acţionarului, care să permită 
identificarea acestuia în lista acţionarilor INCERTRANS 
la data de referinţă eliberată de SC Depozitarul Central 
SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului 
(BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru 
cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal)– dacă 
există în țara de origine); b) pentru acţionari persoane 
juridice: (i) certificatul constatator, în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului 
sau orice alt document, în original sau în copie conformă 
cu originalul, emis de către o autoritate competenta din 
statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul 
dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/ cali-
tății de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 
luni raportat la data publicării convocatorului adunarii 
generale, și care să permită identificarea acestora în lista 
acţionarilor INCERTRANS la data de referinţă eliberată 
de SC Depozitarul Central SA; (ii) copie de pe actul de 
identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI 
pentru cetațeni români, sau pașaport, pentru cetațeni 
straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca 
exista in țara de origine); c) documentele prezentate 
într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate vala-
bile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi 
însoțite de traducerea autorizata in limba română. Împu-
ternicirea specială este valabila doar pentru Adunarea 
Generală a Acţionarilor pentru care a fost solicitată; 
reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu 
instrucțiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, 
sub sancțiunea anulării votului. Împuternicirea specială 
pentru participarea și votarea în cadrul adunării gene-
rale poate fi dată de un acţionar si unei instituții de credit 
care prestează servicii de custodie. Votul prin reprezen-
tant in baza unei împuterniciri generale: Acţionarul 
poate acorda o împuternicire Generală a carei durata nu 
va depasi 3 ani, permiţând reprezentantului său de a 
vota în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor 
Generale ale Acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea 
să fie acordată de către acţionar în calitate de client, unui 
intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevede-
rile legale, anexându-se dovada că mandatarul are cali-
tatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile 
Art.105 alin.(13) din Legea nr.24/2017) fie de avocat, iar 
acţionarul este client al acestora. Începând cu data de 
26.11.2021, formularele de împuterniciri speciale, gene-
rale, precum și materialele aferente punctelor aflate pe 
ordinea de zi se pot obţine de la adresa punctului de 
lucru precizată mai sus, în zilele lucrătoare, între orele 
10.00-14.00 sau se pot descărca de pe website-ul socie-
tăţii. Împuternicirile, in original, completate și semnate, 
împreună cu o copie a actului de identitate valabil al 
acţionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoa-
nelor fizice, respectiv certificat de Înregistrare in cazul 

persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pier-
derii exerciţiului de vot in adunare, la adresa punctului 
de lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi– 
INCERTRANS- S.A. precizată mai sus,  pana la data de 
27.12.2021, ora 10:30, in plic închis, cu menţiunea 
expresă pe plic:  „PENTRU Adunarea Generală Ordi-
nara a Acţionarilor din data de 29/30.12.2021” (va rugăm 
să aveţi în vedere ca registratura societăţii este închisă în 
timpul zilelor nelucrătoare). Acţionarii Institutul de 
Cercetări în Transporturi- INCERTRANS- S.A. înregis-
traţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţiona-
rilor. Acţionarilor li se vor pune la dispoziţie gratuit 
Buletinele de vot prin corespondenţă începând cu data 
de 26.11.2021 la adresa punctului de lucru al Institutul 
de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. 
precizată mai sus, precum și pe website-ul societăţii: 
www.incertrans.ro. Buletinul de vot prin corespondenta 
va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutul de 
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. preci-
zată mai sus, în plic închis, până la data de 27.12.2021, 
ora 10:30, in plic închis, cu menţiunea expresă pe plic:  
„PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
din data de 29/30.12.2021” (vă rugăm să aveţi în vedere 
că registratura societăţii este închisă în timpul zilelor 
nelucrătoare). În cazul votului prin corespondenţă al 
persoanelor fizice, buletinul de vot, completat și semnat 
în original, va fi însoţit de copia actului de identitate al 
acţionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În 
cazul votului prin corespondenţă al persoanelor juridice, 
Buletinul de vot completat și semnat in original, va fi 
însoţit de certificatul constator emis de Registrul Comer-
ţului, în original, nu mai vechi de 3 luni de zile înainte de 
data publicării convocării, în original sau copie certifi-
cată conform cu originalul, copia certificatului de Înre-
gistrare al societăţii și copia actului de identitate al 
reprezentantului legal care semnează Buletinul de vot 
prin corespondenţă. Buletinele de vot care nu sunt 
primite la adresa punctului de lucru al Institutul de 
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. din  
București, Șoseaua București- Ploiești nr.42-44, Băneasa 
Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et.1 și 
2, sector 1, până la data și ora mai sus menţionate nu vor 
fi luate în considerare. Consiliul de Administraţie al 
societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi 
“INCERTRANS” SA Președinte de Ședinţă Bogdan 
Cata l in  Ster iopol  Conform Dec iz ie i  CA nr. 
113/24.11.2021.

LICITAŢII
● Mannheim Oil SRL - în faliment anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunului imobil, reprezentand 
teren/constructii, inscris in C.F. nr. 30101/Slatina-Timis, 
nr. top : 31 –Sadova Veche, Cad : C1, Top : 31, aflat in 
proprietatea debitoarei S.C. Mannheim Oil S.R.L., 
situat administrativ in Comuna Slatina Timis, sat 
Sadova Veche, nr.158, denumita generic “Statie distri-
butie carburanti”. Pretul de pornire al licitatiei  este de 
65% din pretul de evaluare, respectiv 974.325 Lei + 
T.V.A conform cod fiscal. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 22.12.2021, orele 12.00, la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadju-
decare, se va organiza o noua licitatie in data de 
21.01.2022, in data de 21.02.2022, in data de 21.03.2022, 
in data de 21.04.2022 si respectiv in data de 20.05.2022, 
orele 12.00.

● Comuna Mihai Eminescu, cu sediul în sat Ipotești, 
judeţul Botoșani, tel: 0231/512183, CUI 3503600, orga-
nizează în condiţiile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, licitaţie publică în vederea concesionării 
pe o perioada de 10 ani, a suprafeţei de 2,00 ha teren 
extravilan tip pășune situat in pc. 735 aparţinând dome-
niului privat al comunei Mihai Eminescu, pentru 
amenajarea unui depozit de produse inerte și resturi din 
construcţii. Persoanele interesate pot procura documen-
taţia de atribuire de la sediul Primăriei comunei Mihai 
Eminescu. Costul documentaţiei este de 50 de lei. Data 
limită de depunere a ofertelor este 21.12.2021, ora 10:00. 
Licitaţia publică se va desfașura la sediul Comunei 
Mihai Eminescu, în data de 22.12.2021, ora 11:00. 
Relaţii la telefon: 0231.512183.

● CII Briac Ion CI, cu sediul în Caransebeș, str.Mihai 
Viteazu, nr.8, et.1, ap.1, jud.Caraș-Severin, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului Agromec Zagujeni SA, 
având CUI:1044285 și  nr.  înreg.  la ORC sub 
J11/208/1991, cu sediul în comuna Constantin Daico-
viciu, sat Zagujeni, nr.13, jud.Caraș-Severin, în faliment, 
în dos. nr.168/115/2014, înregistrat pe rolul Tribunalului 
Caraș-Severin, în conformitate cu prevederile Codului 
de procedura civilă, vinde prin licitație publică bunul 
imobil înscris în CF nr.35057 Constantin Daicoviciu, nr. 
cad. 35057, localitatea Zagujeni, jud.Caraș-Severin, 
teren în intravilan în suprafață de 27.500mp, cu 
construcții anexe (11 buc), în care este încorporată și 
construcția cu nr. cad. 35057-C1, având denumirea 
Conacul „Juhasz”, care a fost declarată monument 
istoric, înscrisă în LMI 2015 jud.Caraș-Severin, la nr. crt. 
805, având cod LMI CS-II-m-B-11228, în suprafață 
construită de 836mp, atestată în anul 1896, proprietatea 
debitorului societate, în faliment. Licitația se va desfă-
șura la sediul lichidatorului judiciar în data de 
09.12.2021, ora 11.00. La acest termen, care este a doua 
licitație, prețul de pornire este de 583.875Euro, fără 
TVA, în echivalentul în lei la data efectuării licitației, la 
cursul valutar al BNR la această dată, care reprezintă 
75% din prețul de pornire al primei licitații care a fost 
organizată la data de 10.11.2021. Dacă nu se obține 
prețul de pornire al licitației și există cel puțin doi licita-
tori la acest termen, activul imobil va fi vândut la cel mai 
mare preț oferit, dar nu mai puțin de 233.500Euro, fără 
TVA, în echivalentul în lei la data efectuării licitației, la 
cursul valutar al BNR la această dată, care reprezintă 
30% din prețul de pornire al primei licitații. Vânzarea se 
va putea face la acest termen chiar dacă se prezintă o 
singură persoană care oferă prețul de la care începe 
licitația. Garanția de participare la această licitație este 
în sumă de 58.387Euro fără TVA, în echivalentul în lei, 
la cursul valutar al BNR la data efectuării operațiunii 
bancare, care reprezintă 10% din prețul de pornire al 
licitației, care se va depune în contul bancar al debito-
rului societate, în faliment, evidențiat în prezenta publi-
cație de vânzare. Imobilul se vinde liber de orice sarcini. 
Termenul de  depunere la sediul lichidatorului judiciar a 
scrisorii de intenție de participare la licitația publică de 
vânzare, împreună cu documentele doveditoare prevă-
zute în Caietul de sarcini, este până la data de 
09.12.2021, ora 10.00. Componența, descrierea bunurilor 
și documentația de înscriere la licitația publică sunt 
cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la 
sediul  lichidatorului judiciar. Caietul de sarcini se va 
elibera în termen de 24 de ore de la depunerea cererii de 
eliberare și a dovezii de achitare a contravalorii acestuia, 
în sumă de 1.500Lei, în contul  debitorului societate 
deschis la banca Rai³eisen Bank SA, Agenția Caran-
sebeș: RO11 RZBR 0000 0600 1780 1053. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judi-
ciar, la tel.0255.511.433/0744.669.068 sau e-mail: ion.
briac@gmail.com.

● Comuna Birchiș, str. Principală nr.162, loc. Birchiș, 
județul Arad, CIF 3519127, tel. 0257434443, fax 
0257434500, e-mail primariabirchis@yahoo.com, cod 
poștal 317050, organizează licitație publică în conformi-

tate cu O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
și a H.C.L. nr. 68 din 27 octombrie 2021 privind închiri-
erea prin licitație publică a unui imobil situat în locali-
tatea Ostrov nr. 178, comuna Birchiș, județul Arad, 
proprietate publica a comunei Birchiș, având suprafața 
de 102 m.p., cu destinația de spațiu comercial. Infor-
mații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în 
caietul de sarcini. Documentația de atribuire se poate 
ridica de la sediul Primăriei comunei Birchiș, în urma 
unei cereri scrise. Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.12.2021. 
Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur 
exemplar, este 15.12.2021, ora 14:00 pe adresa: Comuna 
Birchiș, loc. Birchiș str. Principală nr. 162, jud. Arad, cod 
poștal 317050. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.12.2021, ora 
10:00, la sediul Primăriei Comunei Birchiș, sala de 
ședințe, localitatea Birchis nr.162, județul Arad.

● Debitorul Mercatorum Finance SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
S.P.R.L., scoate la vanzare terenul intravilan in supra-
fata de 414m² situat in orasul Sinaia, str. Paraul Dorului, 
nr.18, jud. Prahova. Pretul de pornire a licitatiei este de 
18.275 Euro exclusiv TVA. Participantii la licitatie vor 
trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini. 
Pretul caietului de sarcini este de 1.000 lei, exclusiv 
TVA, pentru terenul aflat in proprietatea debitoarei. 
Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP 
in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, deschis 
la ING Bank sucursala Dorobanti, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul lichidatorului judiciar din București, 
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Participarea la licitatie 
este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40 
BREL 0002 0011 2087 0100, deschis la Libra Internet 
Bank SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunul pentru care se liciteaza. 
Pretul de pornire este de 85% din pretul stabilit prin 
Raportul de Evaluare. Prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de ora 10.12.2021 de la ora 14.00 iar daca 
bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarea licitatie va avea loc in data de 17.12.2021, 
07.01.2022, 14.01.2022, 21.01.2022, ora 14:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

PIERDERI
● GOJO Luxembourg S.a.r.l | Laboratoires Prodene 
Klint- a GOJO Family Company, declaram pierdute 
avizul GOJO® Antimicrobial Plus Foam Handwash cu 
numarul de aviz 4841BIO/01/12.24 si avizul PRIS-
TINE® Antimicrobial Plus Foam Handwash cu 
numarul de aviz 4927BIO/01/12.24. Le declaram nule.
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