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OFERTE SERVICIU
l Societate în construcţii Măgurele 
Ilfov, angajează şoferi şi mecanici 
utilaje cu salarii peste media pieţei, 
bonificaţii cazare şi decontare transport. 
0731026358; 0731026385.

l Primăria Glina -Ilfov organizează în 
data de 28.05.2018 concurs recrutare 
pentru postul de muncitor necalificat. 
Detalii la 0214671214. 

l Hotel Oxford si Hotel Malibu Din 
Mamaia angajeaza in conditii foarte 
avantajoase: receptioner, camerista, 
bucatar sef, bucatar, bufetier, ospatari si 
ajutori de ospatari cu experienta. 
Oferim cazare, detalii la 0735.333.103, 
office@hoteloxford.ro.

l Angajam montator pardoseala 
epoxidica si poliuretanica si tencuitor 
pentru tencuiala mecanizata cu sau 
fara experienta pentru munca in tara si 
in strainatate. Conditii avantajoase. 
Detalii la tel: 0741.978.624

l Unitatea Militară 02412 Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea a 
2 posturi vacante de execuţie de asistent 
medical, specialitatea medicină de 
laborator (studii postliceale) în cadrul 
laboratorului analize medicale. 
Concursul se va desfăşura, astfel: Proba 
scrisă în data de 23.05.2018, începând 
cu ora 11.00; Proba practică în data de 
30.05.2018, începând cu ora 10.00; 
Interviu în data de 06.06.2018, înce-
pând cu ora 13.00. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la 
sediul U.M. 02412 Bucureşti, biroul 
resurse umane, etaj 1, camera 116, 
strada Grigore Cobălcescu nr. 26, Sector 
1,  Bucureşti ,  până la data de 
15.05.2018, ora 15.00. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon 
021.313.88.05, int. 114.

l Editura Academiei Române, cu 
sediul în Calea 13 Septembrie, nr.13, 
sector 5, Bucureşti, scoate la concurs la 
sediu în data de 23.05.2018 (ora 11 
proba scrisă şi ora 13 interviu). 1 post 
Redactor şef adj. II studii în domeniul 
umanist cu examen de licenţă vechime 
min. 10 ani în domeniu, cunoştinţe de 
operare PC. Înscrieri până în  data de 
15.05.2018, ora 13:00. Relaţii la telefon 
021/3188146 doamna Elena Stoian. 

l U.M. 02122 Bucuresti organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de personal civil contractual pe 
perioada nedeterminata, astfel: Admi-
nistrator financiar tr.I din cadrul micro-
structurii Financiar -Contabil. - data 
limita de depunere a dosarelor este 
15.05.2018, ora 15.00; -proba scrisa 
-23.05.2018, ora 10.00; -proba de interviu 
-30.05.2018, ora 10.00; -studii necesare 
:sa fie absolvent/a a unor studii medii, cu 
diploma de bacalaureat si cel putin al/a 
unui curs, ori program de perfectionare 
si/sau specializare in contabilitate; 
-vechime in munca si in domeniul 
postului- minim 9 ani si 6 luni. Depu-
nerea dosarelor si organizarea concur-
sului se vor face la sediul U.M.02122 
Bucuresti, str.Institutul Medico-Militar, 
nr.3-5, S.1 Bucuresti, unde vor fi afisate 
si detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la telefon 
021/3196006, int.184.

l Fundația Blue Planet, grădiniță care 
funcționează pe baza curriculumului 
britanic, angajează 2 profesoare pentru 
grupele de vârstă 2-3 ani şi o profesoară 
pentru grupa de vârstă 3-4 ani. Locali-
zare: Str. Jandarmeriei, nr.14, sector 1. 
Condiții: să predea Early Years Curri-
culum într-o comunitate internațională 
de copii, să aibă finalizate studii de 
Early Childhood Education, să 
vorbească nativ limba engleză (prefe-
rabil să fie din UK, Canada sau US). 
Responsabilități: organizarea şi amena-
jarea spațiului educațional, evaluarea şi 
monitorizarea progresului copiilor pe 
toate ariile de dezvoltare, pregătirea 
rapoartelor trimestriale ale copiiilor. 
Tel.0746.041.000. 

l Primăria oraşului Sulina, judeţul 
Tulcea, cu sediul in Sulina, str I, nr 180, 
organizează concurs de recrutare in 
data de 21.05.2018, orele 10:00 – proba 
scrisă, pentru ocuparea unui post 
vacant de casier (1/2 normă) – Adminis-
traţie piată. Candidaţii trebuie să inde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
in art. 3, din H.G. nr 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Dosarele de concurs se vor depune in 
perioada 27.04.2018 – 11.05.2018 şi 
trebuie să conţină in mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr 286/2011, selecţia dosarelor de 
inscriere va avea loc in perioada 
14-15.05.2018, iar interviul se va susţine 
in maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Condiţiile de 
participare şi actele necesare inscrierii 
la concurs sunt afişate la sediul institu-
ţiei şi pe site-ul Primăriei Sulina www.
primaria-sulina.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul instituţiei, la nr 
de telefon: 0240543003.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în localitatea Slatina, strada 
Bulevardul Sfântul Constantin Brânco-
veanu, nr.3, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de execuție de: 
-Compartiment Activități Sportive şi de 
Agrement Club Nautic: -funcționar 
(număr posturi: 1), conform temeiului 
legal HG 286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -depunere dosare 
concurs: în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, dar nu 
mai târziu de 14.05.2018, ora 16.30; 
-selecția dosarelor: 15.05.2018; -proba 
scrisă: 22.05.2018, ora 10.00; -interviul: 
25.05.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Condiţii specifice: -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minim 6 luni. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni până 
joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00 sau la telefon: 
0349.738.657.

l Consiliul Judeţean Suceava organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional superior, la 
Serviciul UIP (gestionare deşeuri) al 
Direcţiei Tehnice a Consiliului Jude-
ţean Suceava. Concursul se organizează 
la sediul Consiliului Judeţean Suceava, 
în data de 25.05.2018, ora 9.00, proba 
suplimentară pentru testarea compe-

tenţelor în domeniul tehno-
l o g i e i  i n f o r m a ţ i e i , 
28.05.2018, ora 10.00, proba 
scrisă, şi interviul în termen 
de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii 
probei scrise. I.Condiţii 
generale: -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art.54 
din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. II.Condiţii speci-
fice: Pentru funcţia publică 
de execuţie vacantă de consi-
lier, clasa I, grad profesional 
superior: -studii superioare de lungă 
durată profil tehnic sau juridic, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice de 
minimum 9 ani; -perfecţionări şi experi-
enţă în achiziţii publice; -competenţe în 
domeniul tehnologiei informaţiei- nivel 
mediu; -pentru deţinătorii certificatului 
ECDL Complet sau alte atestate/certifi-
cate obţinute în domeniul IT, se va 
echivala proba suplimentară pentru 
testarea cunoştinţelor de nivel mediu. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava, din str.Ştefan cel 
Mare, nr.36. Relaţii suplimentare cu 
privire la conţinutul dosarului, biblio-
grafie etc se pot obţine de la afişierul 
instituţiei, pe pagina web a instituţiei: 
www.cjsuceava.ro, la rubrica „Anun-
ţuri/concursuri”, la camera 305 sau la 
telefon: 0230.222.548, interior: 109.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu 
sediul în Bucureşti, b-dul Ion Miha-
lache, nr.37-39, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale: -1 (un) post refe-
rent grad II -serviciul administrativ 
(registratură, secretariat); -nivel studii 
medii -perioadă nedeterminată, 
vechime în specialitate: 6 luni. Acte 
necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naştere, de căsă-
torie; -copie acte studii şi alte acte care 
atestă efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi, după caz, 
în specialitate; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; 
-curriculum vitae. Condiţii de partici-
pare la concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului European şi domiciliul 
în România; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are vârsta-limită regle-
mentată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de 
unităţi sanitare abilitate; -îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau de condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 

contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea 
posturilor vacante şi temporar vacante, 
conform Ordinului MS nr.1470/2011: 
-diplomă de bacalaureat; -concurs 
pentru ocuparea postului. Concursul se 
va desfăşura la sediul unităţii conform 
calendarului următor: -23 mai 2018, ora 
11.00- proba scrisă; -25 mai 2018, ora 
11.00- interviul. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 11 mai 
2018, ora 15.00. Relaţii suplimentare: 
c o m p a r t i m e n t  R U N O S , 
tel.021.222.35.59.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Arheologie organizează în 
ziua de 5.06.2018, ora 11.00, concurs 
pentru ocuparea postului de cercetător 
ştiinţific gradul III, cu jumătate de 
normă, în domeniul Arheolingvistica 

interdisciplinara, specializarea Studii 
indo-europene şi germanice. Concursul 
se va desfăşura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la 
data publicării anunţului în ziar. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul institutului şi/sau de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
telefon: 0332106173/ 0332101115.

l INCDTP Sucursala ICPI Bucuresti, 
Str. Ion Minulescu, nr. 93, sect. 3, orga-
nizeaza concurs, pentru 4 (patru) 
posturi de inginer chimist / chimist, cu 
norma intreaga pentru activitati de 
cercetare la Departament Cercetare 
Pielarie in cadrul proiectelor complexe 
44 PCCDI /2018 si 55 PCCDI/2018. 
Conditii de participare: absolventi cu 
abilitati de cercetare, licentiati in ingi-
nerie chimica / chimie, cunoasterea 
limbii engleze si utilizatori de calculator, 
experienta in redactare lucrari stiintifice 
si abilitati practice de lucru la echipa-
mente de analiza instrumentala. Maste-

Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, 
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi 
contractuale vacante de inspector de specialitate din cadrul Direcţiei 
Generale a Domeniului Public, respectiv: inspector de specialitate, 
gradul I la Serviciul spaţii verzi - 1 post; inspector de specialitate, 
debutant la Compartimentul construcţii şi fântâni arteziene - 
Serviciul prestări servicii - 1 post; inspector de specialitate, gradul I 
la Compartimentul atelier întreţinere, reparaţii, Serviciul prestări 
servicii - 1 post. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
- pentru inspector de specialitate, gradul I la Serviciul spaţii verzi: 

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă din domeniul: ştiinţe inginereşti - ingineria resurselor 
vegetale şi animale, sau echivalente, cu specializarea horticultură; 
vechime în specialitate necesară de minimum 3 ani şi 3 luni;

- pentru inspector de specialitate, debutant la Compartimentul 
construcţii şi fântâni arteziene, Serviciul prestări servicii: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă din domeniul: ştiinţe inginereşti - inginerie civilă;

- pentru inspector de specialitate, gradul I la Compartimentul 
atelier întreţinere, reparaţii, Serviciul prestări servicii: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă din domeniul: ştiinţe inginereşti - inginerie mecanică sau 
inginerie industrială cu specializarea tehnologia construcţiilor de 
maşini/ maşini unelte şi sisteme de producţie; vechime în specialitate 
necesară de minimum 3 ani şi 3 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor: 11 mai 
2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la 
sediul Primăriei municipiului Suceava; 23 mai 2018, ora 10:00 - 

 proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Primăriei 
municipiului Suceava. Data, ora şi locul susţinerii interviului se 
afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, 
camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.
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ratul/doctoratul prezinta avantaje. 
Dosarele de concurs se depun in termen 
de 20 de zile de la data aparitiei anun-
tului (15.05.2018). Relatii: Serv. Resurse 
umane; icpi@icpi.ro; doina.serb@icpi.
ro, tel: 021 3235060 / 114. Detalii pe: 
http://jobs.ancs.ro/ si https://www.eura-
xess.gov.ro/.

l Primăria comunei Colți, județul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcție publica: inspector clasa 
I, grad profesional debutant  în cadrul 
compartimentului Financiar contabil 
impozite și taxe, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei 
Colți. Condiții generale: candidații la 
concurs trebuie să îndeplinească condi-
țiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcționa-
rilor publici, republicată (R2), cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Condiţii de participare la concurs: 
nivelul studiilor: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în științe economice; Data, 
ora și locul de desfășurare a concur-
sului: Proba scrisă:  data de 5.06.2018, 
ora 10,30, la sediul Primăriei Colți, 
județul Buzău. Proba de interviu și 
testarea cunoștinţelor informatice nivel 
de bază: data de 8.06.2018 ora 10,30, la 
sediul Primăriei Colți, județul Buzău. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
institutiei in  termen  de  20 de zile de la 
data publicarii anuntului in Monitorul 
Oficial. Date contact: persoană desem-
nată pentru primirea dosarelor Chivoiu 
Ionela Georgiana , referent asistent 
clasa III telefon 0769288658, fax 
0238/502501 email: primariacolti@
yahoo.com, adresă corespondenţă Sat 
Colţi, Comuna Colţi, nr. 141 judeţul 
Buzău.

l U.A.T. Municipiul Sebeș organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii publice de execuţie vacantă de: 
1. Consilier, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului 
Investiții Publice –Aparatul de speciali-
tate al primarului) -Id Post:455887. 
Probele stabilite pentru postul de 
Consilier, clasa I, grad profesional prin-
cipal din cadrul Compartimentului 
Investiții Publice: proba scrisă și inter-
viul. Data, ora și locul desfășurării 
concursului: -30.05.2018, ora 11:30 
Sebeș, Parcul Arini, nr.1 (sediul Primă-
riei Municipiului Sebeș) –proba scrisă; 
-05.06.2018, ora12,00 Sebeș, Parcul 
Arini, nr.1 (sediul Primăriei Munici-
piului Sebeș) –proba interviu; Termenul 
de depunere al dosarului de înscriere: 
–16.05.2018 , ora 15:00. Condiţiile de 
participare pentru postul de  Consilier, 
clasa I, grad profesional principal din 
cadrul Compartimentului Investiții 
Publice sunt: candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
-privind Statutul funcţionarilor publici 
cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă  în 
specialitatea  –științe inginerești –
profilul construcții, vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 5 ani

l Orasul Novaci – Primaria, organi-
zeaza concurs de ocupare  a 1 (una) 
functie contractuala vacanta de 
executie  de consilier IA din cadrul 
Casei de Cultura a orasului Novaci. 
Concursul consta intr-o proba scrisa si o 
proba interviu, organizat in data de 
23.05.2018,ora 10:00, respectiv 
25.05.2018, ora 10:00 la sediul Primariei 
orasului Novaci. Data limita de 
inscriere la concurs este 14.05.2018,ora 
16:00 la Compartimentul Resurse 

Umane, relatii suplimentare se pot 
obtine la  telefonul 0253/466221. Candi-
datii trebuie sa indeplineasca cumulativ 
urmatoarele: Conditii generale stabilite 
conform art.3 din HG nr.286/2011 si 
anume: -are cetatenia romana, ceta-
tenie a altor state member ale Uniunii 
Europene sau a statelor apartinand 
Spatiului Economic European si domi-
ciliul in Romania; -cunoaste limba 
romana, scris si vorbit; -are varsta 
minima reglementata de prevederile 
legale; -are capacitate deplina de exer-
citiu; -are o stare de sanatate corespun-
zatoare  pos tu lu i  pentru  care 
candideaza, atestata pe baza adeve-
rintei medicale eliberate de medicul de 
families au de unitatile sanitare abili-
tate; -indeplineste conditiile de studii si, 
dupa caz, de vechime sau alte conditii 
specifice potrivit cerintelor postului scos 
la concurs; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru savarsirea unei infractiuni 
contra umanitatii, contra statului ori 
contra autoritatii, de serviciu sau in 
legatura cu serviciul, care impiedica 
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei infractiuni 
savarsite cu intentie, care ar face-o 
incompatibila cu exercitarea fuctiei, cu 
exceptia situatiei in care a intervenit 
reabilitarea. Conditii specifice:  -Studii 
universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de 
lunga durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta; -Absolvent 
master; -Vechime in munca minim 10 
ani -Apt medical si psihologic (Medi-
cina Muncii).

l Primăria Municipiului Onești, 
judeţul Bacău organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea postului 
vacant aferent funcţiei publice de 
conducere -director executiv la Direcţia 
Dezvoltare Locală din cadrul Apara-
tului de specialitate al primarului 
municipiului Onești. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Munici-
piului Onești, str. Oituz, nr. 17, judeţul 
Bacău, în data de 18 iunie 2018, ora 
10:00, proba scrisă și în termenul 
prevăzut de lege, interviul. Condiţii 
generale de participare sunt cele prevă-
zute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de parti-
cipare la concursul de recrutare 
aferente funcţiei publice de conducere 
sunt cele prevăzute de fișa post: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniile: 
știinţe inginerești, știinţe economice, 
știinţe juridice; -studii de masterat sau 
postuniversitare absolvite în domeniul 
administraţiei publice, management ori 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice, așa cum prevede 
legea: minimum 3 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen 
de 20 de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a III-a 
la Serviciul resurse umane, relaţii cu 
publicul din cadrul Primăriei Munici-
piului Onești, în perioada 27 aprilie 
2018 -16 mai 2018, inclusiv și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art. 49 din HGR 
611/2008, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Bibliografia și relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei -Serviciul Resurse umane, 
relaţii cu publicul -et. 5, cam. 503, nr. 
telefon 0234.324243/ 216, persoane de 
contact: consilier Dochiţescu Manuela/ 
consilier Scripcaru Gabriela sau pe 
site-ul instituţiei www.onesti.ro.

l Spitalul Orășenesc Oraviţa, cu sediul 
în Oraviţa, str.Spitalului, nr.44, în 
conformitate cu prevederile Legii 
95/2006, privind reforma în domeniul 

sanitar, și OMS nr.954/2017, pentru 
modificarea anexei la OMS 284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare și desfășurare a concur-
surilor /examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor specifice Comitetului director 
din spitalele publice, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea func-
ţiei vacante de director medical. Crite-
riile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu au 
fost condamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care i-ar face incompatibili cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; c)au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevede-
rilor legale în vigoare. Criteriile speci-
fice pentru funcţia de director medical: 
1.sunt absolvenţi de învăţământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină, specializarea medicină; 2.
sunt confirmaţi cel puţin medic specia-
list; 3.au minimum 5 ani vechime în 
specialitatea respectivă. Proba scrisă 
are loc în data de 21.05.2018, susţinerea 
proiectului de specialitate în data de 
22.05.2018, interviul de selecţie în data 
de 23.05.2018. Înscrierile se fac până în 
data de 14.05.2018, ora 12.00, la sediul 
spitalului. Relaţii suplimentare la secre-
tariat spital și telefon: 0734.882.968.

l Curtea de Apel București organi-
zează concurs, în condiţiile legii, în 
zilele de 04 și 06 iunie 2018, pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante: 
pe durată nedeterminată: Curtea de 
Apel București- 1 post agent proce-
dural, Tribunalul București- 2 posturi 
agent procedural, Judecătoria Secto-
rului 3 București- 1 post de grefier 
arhivar, Judecătoria Slobozia- 1 post de 
aprod, Judecătoria Alexandria- 1 post 
de aprod, cât și pe durată determinată: 
Judecătoria Sectorului 1 București- 1 
post grefier arhivar și 2 posturi agent 
procedural, Judecătoria Sectorului 5 
București- 1 post agent procedural și la 
Tribunalul Ilfov- 1 post grefier regis-
trator; Condiţiile de participare, biblio-
grafia, tematica, actele necesare 
înscrierii vor fi afișate la sediul Curţii de 
Apel București și pe pagina de Internet 
la adresa: http://www.cab1864.eu, la 
rubrica Resurse Umane– Concursuri/ 
Examene.Cuantumul taxei de concurs 
stabilit prin Hotărârea Colegiului de 
Conducere al Curții de Apel București 
este de 200 lei și se achită la casieria 
Curţii de Apel București. Cererile de 
înscriere și dosarele cu documentele 
necesare vor fi depuse la sediul Curţii 
de Apel București– Splaiul Indepen-
denţei nr. 5, sector 4, Mezanin, cam. 
M01, până la data de 24 mai 2018 
(inclusiv) în zilele lucrătoare între orele 
9,00–16,00.

l Primăria comunei Tunari– jud. Ilfov 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei publice de execuţie 
vacante de: –Consilier clasa I, grad 
profesional Superior– Compartiment 
Contabilitate Buget; Concursul va avea 
loc în data de 30.05.2018 ora 11.00– 
proba scrisă, la sediul primăriei 
comunei Tunari din str.  Mihai 
Eminescu nr. 1,comuna Tunari,jud. 
Ilfov. Interviul va avea loc în maxim 5 
zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor 
la proba scrisă. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, Statutul 
Funcţionarilor Publici  r2 cu modifică-

rile și completările ulterioare, la care se 
adaugă: Condiţii specifice pentru 
ocuparea Funcţiei publice de execuţie 
vacante de Consilier clasa I, grad profe-
sional Superior– Compartiment Conta-
bilitate Buget: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul Ştiinţe economice; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv de la data de 
27.04.2018 până la data de 21.05.2018 
la sediul Primăriei comunei  Tunari din 
str. Mihai Eminescu nr. 1, comuna 
Tunari, jud. Ilfov. Secretariatul comisi-
ilor va fi asigurat de doamna Andritoiu 
Stela Maria– Consilier Debutant, 
Primăria Tunari, telefon 021.267.53.10.

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului București organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii publice de execuţie vacante: -1 
post  Expert grad profesional Asistent 
la  Compartimentul INSPIRE. Condiţii 
de participare: -studii superioare de 
lungă durată absolvite  cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă,-vechime în 
specialitatea studiilor necesară exerci-
tării funcţiei publice: minim 1 an. 
Desfășurarea concursului va avea loc la 
sediul Direcţiei Regionale de Statistică 
a Municipiului București, în data de  
29.05.2018 ora 10,00  proba scrisă. 
Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Municipiului 
București. Dosarul de înscriere la 
examen trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevazute  în  
H.G. Nr.611/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul 
D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Direcţiei Regionale de Statistică 
a Municipiului București și la numărul 
de telefon 0213.13.20.81.

l Serviciul Judeţean de Dezinsecţie și 
Ecologizare Mediu Ilfov organizează în 
datele de 23.05.2018 și 24.05.2018 
precum și în datele de 25.05.2018 și 
29.05.2018 la sediul instituţiei din com. 
Mogoșoaia, str. Colentina nr.1, concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: 1. Consilier Agronom: 
Condiţii de desfășurare a concursului 
sunt: -proba scrisă în data de 
23.05.2018, ora 10:00; -interviul în data 
de 24.05.2018, ora 10:00. Pentru partici-
pare la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -nivelul studiilor: studii supe-
rioare absolvite cu diploma de licenţă în 
domeniul agricol. -vechime în speciali-
tatea postului: minim 3 ani. 2. Consilier 
Contabilitate: -proba scrisă în data de 
23.05.2018, ora 12:00; -interviul în data 
de 24.05.2018, ora 12:00. Pentru partici-
pare la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -nivelul studiilor: studii supe-
rioare absolvite cu diploma de licenţă în 
domeniul economic; -vechime în speci-
alitatea postului: minim 3 ani. 3. Casi-
er:-proba scrisă în data de 23.05.2018, 
ora 14:00; -interviul în data de 
24.05.2018, ora 14:00.Pentru partici-
pare la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -nivelul studiilor: studii medii; 
-vechime în specialitatea postului: 
minim 3 ani. 4. Muncitor Calificat: 
-proba scrisă în data de 25.05.2018, ora 
12:00; -interviul în data de 29.05.2018, 
ora 12:00. Pentru participare la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: -nivelul 
studiilor: M/G. 5. Jurist: -proba scrisă în 
data de 25.05.2018, ora 08:00; -interviul 

în data de 29.05.2018, ora 08:00; -licen-
ţiat al unei facultăţi de drept, speciali-
zarea știinte juridice; -calitatea de 
consilier juridic definitiv; -vechime 
peste 3 ani în domeniul juridic; -experi-
enţă în administraţia publică locală. 6. 
Administrator: -proba scrisă în data de 
25.05.2018, ora 10:00; -interviul în data 
de 29.05.2018, ora 10:00. Pentru partici-
pare la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -nivelul studiilor: studii medii; 
-vechime în specialitatea postului: 
minim 3 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până 
la data de 16.05.2018 ora 12:00 la sediul 
instituţiei din str. Colentina nr.1, com. 
Mogoșoaia, jud. Ilfov. Relaţii suplimen-
tare pentru depunerea dosarelor și 
aflarea bibliografiei, la sediul din str. 
Colentina nr.1, com. Mogoșoaia, jud. 
Ilfov, telefon 021/351.40.34.

l Serviciul Judeţean de Dezinsecţie si 
Ecologizare Mediu Ilfov organizează în 
data de 23.05.2018  la sediul instituţiei 
din com. Mogoșoaia, str. Colentina, 
nr.1, examen pentru promovare pentru 
funcţia de: 1. Sef Centru. Condiţii de 
desfășurare a examenului de promo-
vare sunt: -proba scrisa în data de 
23.05.2018, ora 8:00. Pentru participare 
la examen trebuie îndeplinite următoa-
rele condiţii specifice: -nivelul studiilor: 
studii superioare absolvite cu diploma 
de licenţă în domeniul agricol; -vechime 
în specialitatea postului: minim 5 ani. 
Dosarul de participare la examen se 
depune  până la data de 16.05.2018 ora 
12:00. la sediul instituţiei din str.Colen-
tina nr.1, com. Mogoșoaia, jud. Ilfov. 
Relaţii suplimentare pentru depunerea 
dosarului și aflarea bibliografiei, la 
sediul din str. Colentina nr.1, com. 
Mogoșoaia,  jud.  I lfov,  telefon 
021/351.40.34.

CUMPĂRĂRI AUTO
l Cumpăr auto, indiferent de stare, 
marcă și model. Plata și actele pe loc. 
Detalii: 0766.05.15.25.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă mare, central în Oradea. 
Relaţii la telefon 0721.773033.

CITAŢII
l Numitul Dinoshi Marius, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Albania, orașul 
Elbasan, str. Ali Caushi, nr. 4, bl. H2, ap 
5 ,  c o d  p o ș t a l  3 0 0 1 , t e l . 
00393476388818, este citat la Judeca-
toria  Hârlău  din jud. Iași, la  data 
de 16.05.2018, ora 09.00, completul C1 
M (fost C3 M), în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.  2730/239/2017, în 
procesu l  de  d ivor ț  cu  rec la -
manta Dinoshi Petronela.

l Numiţii Găină Nelu, domiciliat în 
București, Bd. Camil Ressu nr. 76, bl. 
S1B-S1C, sc. 1, ap. 11, sector 3 și fără 
forme legale în com. Albești, str. 
Dealului nr. 2, jud. Ialomiţa și Oprea 
Elena, domiciliată în București, str. 
Petre Ispirescu nr. 27, bl. M199, sc. 1, 
ap. 4, sector 5 și fără forme legale 
București, str. Prisaca Dornei nr. 8, bl. 
D6, sc. 1, apt. 222, sector 3, sunt citaţi la 
Tribunalul București -Secţia a II-a 
Contencios Administrativ și Fiscal în 
ziua de miercuri, 16.05.2018, ora 08:30, 
Complet C3 Fond-CA, camera 223, în 
calitate de chemaţi în garanţie în 
dosarul nr. 27035/3/2017, având ca 
obiect pretenţii suma de 259326,37 lei, 
cerere formulată de către S.C. Eastern 
Europe Logistics & Management 
S.R.L, în calitate de reclamantă, în 
contradictoriu cu Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, în calitate de 
pârâtă.

l Se citează pârâtul Şilip Zoltan cu 
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ultimul domiciliu în Mun. Vulcan, 
Strada Teiului, nr.11, ap.2 , jud. Hune-
doara la Judecătoria Petroşani , sala 
27 ,ora  8 :30 ,  în  dosaru l  c iv i l 
10469/278/2017  la data de 30.05.2018  
în proces cu reclamanta ŞILIP  Olivia 
având ca obiect: divorţ.

l Numitul Mateescu Dumitru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, 
str. Vasile Lupu, nr. 26, bl. PD2B, sc. A, 
ap. 13, Argeş este citat la Tribunalul 
Arges în data de 10.05.2018,ora 8:30 în 
calitate de intimat pârât în dosarul nr. 
13351/280/2014 în contradictoriu cu 
apelanta reclamanta SC Asirom Vig 
SA.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul 
Argeş este citată în data de 24.05.2018, 
ora 8,30 la Judecătoria Piteşti, complet 
C4-4J, Camera 2, din Piteşti, b-dul 
Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica 
Emil Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piteşti, str. Trivale, nr. 
49, judeţul Argeş este citată în data de 
24.05.2018, ora 8,30 la Judecătoria 
Piteşti, completul C4-4J, Camera 2, din 
Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, 
în calitate de pârâtă în Dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Societatea Yatros Laborator SRL, cu 
sediul în mun. Ploieşti, str. Poligonului 
nr.5, clădire 1, parter, VNT01, județul 
Prahova, înmatriculată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova, sub nr. J29/989/2006, 
cod unic de înregistrare 18634663, este 
chemată la Judecătoria Braşov, camera 
SALA J2, complet C28, în data de 04 
iunie 2018, ora 09.00, în calitate de 
pârât, în proces cu societatea Swiss 
Pharm Import- Export SRL, în calitate 
de  rec lamant ,  în  dosaru l  nr. 
26215/197/2017, având ca obiect 
pretenți.

l Numitul Moise Adrian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat/comuna 
Micleşti, judeţul Vaslui, este citat la 
Judecătoria Vaslui, ora 8.30, în dosarul 
nr.9914/333/2017, la data de 24.05.2018, 
în contradictoriu cu Ursu Simona, 
obiect exercitarea autorităţii părinteşti.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numitul: Drugă 
Andrei cu domiciliul în oraş Ocnele 
Mari, strada Coceneşti nr. A2,  jud. 
Vâlcea în calitate de intimat în dosarul 
civil nr. 732/90/2018, cu termen de jude-
cată la data de 27.04.2018, aflat pe rol 
la Tribunalul Vâlcea.

l Se citeaza numitul  Babrik 
Alexandru, cu domiciliul in Oradea, 
Blvd. Decebal nr. 72, bl. D3, ap.6, jud. 
Bihor, la sediul biroului notarial 
Gheorghe Mos din Oradea, str. R. 
Ciorogariu nr.8, jud. Bihor, pentru ziua 
de 14.05.2018 orele 11:00 in vederea 
dezbaterii succesiunii dupa def. Stokker 
Istvan, decedat la 24.05.1973 in Girisu 
de Cris sat Tarian.

DIVERSE
l Mihai Groseanu, titular al Planului 
Urbanistic Zonal- "Întocmire PUZ în 
vederea măririi procentului de ocupare 
a terenului şi ajustării retragerii față de 
limita posterioară cu scopul alinierii 
clădirii propuse la fațadele clădirilor 
vecine", situat în Județul Ilfov, Oraşul 
Bragadiru, nr. Cad. 122144, Tarla 23, 
Parcelă 102/1, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere 
a avizului de mediu pentru planul 
menționat şi declanşarea etapei de 

încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției 
Regionale pentru Protecția Mediului 
Bucureşti din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi între orele 
9:00-12:00. Observații/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
ARPMB, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

l Societatea Naţională a Cărbunelui 
SA, Ploieşti, prin lichidator Carduelis 
Consulting IPURL, solicită depunerea 
de oferte în vederea cumpărării deşeu-
rilor-materiale ce rezultă din dezafec-
tarea materialului rulant şi anume 
“umplutură terasamente” şi “traverse 
recuperate”. Ofertele se vor trimite la 
adresa lichidatorului din Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, prin 
poştă, în plic cu confirmare de primire, 
până la data de 03.05.2018. Rel. tel. 
lichidator judiciar Elena Huideş 
0722.634.777.

l Judecătoria Hârlău în dosar nr. 
2069/239/2017, admite acțiunea formu-
lată de reclamanta Zbereanu Petronela 
(CNP 2740815220046), domiciliată în 
satul Coarnele Caprei, comuna Coar-
nele Caprei, județul Iaşi, în contradic-
toriu cu pârâtul Zbereanu Viorel, 
domicilat în satul Coarnele Caprei, 
comuna Coarnele Caprei, județul Iaşi, 
aşa cum a fost ea precizată. Dispune 
desfacerea căsătoriei încheiate între 
părți, la data de 20.10.1990 şi înregis-
trată la Registrul Stării Civile al Primă-
riei comunei Coarnele Caprei, județul 
Iaşi, la nr.20, la cererea reclamantei, 
după o separare în fapt ce a durat cel 
puțin 2 ani, în condițiile art.373 lit.c C.
civ. În baza art.383 alin.3 C.civ., 
dispune în sensul revenirii reclamantei 
la numele de familie avut anterior căsă-
toriei, anume acela de „Toma”. În baza 

art. 453 C.proc.civ, ia act de faptul că 
nu au fost solicitate cheltuieli de jude-
cată. Cu drept de apel în termen de 30 
de zile de la comunicare. Pronunțată în 
şedință publică, azi, 27.02.2018.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Avantaj Med  SRL 
desemnat prin hotararea civila nr.2457 
din data de 24.04.2018, pronuntata de 
Tribunalul  Bucuresti – Secţia a VII-a 
Civila , in dosar nr. 14407/3/2017, noti-
ficã deschiderea falimentului prin 
procedura generala prevazuta de Legea 
nr.85/2014 împotriva Avantaj Med  
SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 1, 
Calea Grivitei, Nr. 359 BIS, CUI 
3270319, numar de ordine in registrul 
comertului J40/29142/1992. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impo-
triva  Avantaj Med  SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalul  Bucuresti – 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 14407/3/2017, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 11.06.2018; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
10.07.2018; c) termenul pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar - 7 zile de la publicarea in BPI a 
tabelului suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 10.08.2018.

l SC House World Electro SRL, înre-
gistrată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa, cu nr. de 

ordine: J13/8136/04.11.2004, CUI: 
16909652, cu sediul în municipiul 
Constanţa, b-dul Mamaia, Spaţiul 5, 
nr.175, etaj 4, judeţ Constanţa, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
Hală de Depozitare P Înalt, Birouri 
P+1E, Împrejmuire”, propus a fi 
amplasat în Cernica, tarla 4, lot 1, 
judeţul Ilfov. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov- Bucureşti, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov.

SOMAŢII
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. nr. 
358/246/2018. Petenţii  Moţ Florica şi 
Moţ Ioan  solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilului identificat în c.f. nr. 
305429 Bocsig (fost cf. 100 Mânerău) 
nr. top.207-208/a casa din Mânerău 
nr.101 şi teren în suprafaţă de 1439 mp. 
asupra căruia figurează ca proprietar 
Coraş Zenovie decedat în anul 1968. 
Petenţii susţin că  exercită o posesie 
utilă asupra acestui imobil de peste 40 
de ani de la moartea proprietarului. 
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
depună de îndată opoziţie la Judecă-
toria Ineu deoarece în caz contrar în 
termen de 30 de zile de la ultima publi-
caţie se va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Utiltrans SA,  Bd. Preciziei, 
n r. 4 0 A ,  s e c t o r  6 ,  B u c u r e ş t i , 
J40/19586/1992, CUI: 3002553. Admi-
nistratorul unic convoacă Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor 
în data de 30.05.2018, ora 12.30, la 
sediul Bogdan Ciotea şi Asociații SCA 
-Bucureşti, Intr. Gliei, nr.14, sector 1, 
pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la sfârşitul zilei 
de 25.05.2018, considerată dată de 
referință pentru ținerea acestei adunări, 
cu  următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea vânzării unor bunuri din patri-
moniul societății. La şedinţă pot 
participa şi vota doar acţionarii Util-
trans SA înregistraţi la data de 
25.05.2018, dată de referinţă, în Regis-
trul Acţionarilor. În cazul în care pe 
data de 30.05.2018 nu se întruneşte 
cvorumul prevăzut de lege şi de Actul 
constitutiv al societăţii, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
este convocată pentru data de 
15.06.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, 
cu aceeaşi dată de referinţă şi cu 
aceeaşi ordine de zi.

l Convocator pentru Adunarea Gene-
rală a Fundaţiei Centru Creştin al 
Romilor din România. Subscrisa 
„Fundaţia Centru Creştin al Romilor 
din România”, cu sediul în Sibiu, str.
Şos.Alba-Iulia, nr.46, având CUI: 
8809288, legal reprezentată prin Consi-
liul de Administraţie, în baza prevede-
rilor art.19 din Statut, convoacă 
membrii Fondatori a Fundaţiei pentru 
data de 30 mai, ora 10.00, la adresa: str.
Grâului, 21b, în incinta Bisericii Centru 
Creştin din Sibiu, la Adunarea Gene-
rală a Fundaţiei Centru Creştin al 
Romilor din România. În cazul neînde-
plinirii condiţiilor legale de validitate 
stabilite de Statut, Adunarea Generală 
v a  f i  r e p r o g r a m a t ă  î n  d a t a 
de 10.06.2018, ora 10.00, în acelaşi loc, 
cu aceeaşi ordine de zi. Ordine de zi: 1.
Excluderea membrilor care nu au 
achitat cotizaţia în ultimii 3 ani; 2.
Alegerea Preşedintelui Fundaţiei şi a 
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Consiliului de Administraţie; 3.Exclu-
derea membrilor care de la înfiinţare şi 
până în prezent au decedat sau nu au 
mai răspuns convocărilor fundaţiei. 
Consiliul de Administraţie prin Cioabă 
Dorin.

l Convocator al Adunării Generale 
Ordinare a acționarilor societății Cotro-
ceni Park SA înregistrată la Registrul 
Comerțului din Bucureşti cu numărul 
J40/15178/2004, cod unic de înregis-
trare RO16785112 (“Societatea”). În 
conformitate cu Articolul 11.3 din 
Actul Constitutiv al Societății şi în 
conformitate cu prevederile Articolului 
117 din Legea Societăților nr.31/1990, în 
baza Deciziei Consiliului de Adminis-
trație din 12 aprilie 2018, Consiliul de 
Administrație convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății în data de 29 mai 2018, la ora 
16:30 pentru toți acționarii înregistrați 
în Registrul acționarilor Societății 
deținut de Registrul Miorita  S.A. la 
sfârşitul zilei de 3 mai 2018, considerată 
ca dată de referință pentru această 
adunare care va avea loc la sediul 
Societății, situat în Bucureşti, Bd. Vasile 
Milea, nr. 4, sector 6, cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 1.Discutarea rapor-
tului auditorului financiar al Societății, 
respectiv SC KPMG Audit SRL, pentru 
exercițiul financiar 2017; 2.Discutarea 
şi aprobarea situațiilor financiare ale 
Societății aferente exercițiului financiar 
2017 şi fixarea dividendelor în baza 
rapoartelor Consiliului de Adminis-
trație şi a auditorului financiar al Socie-
tății; 3.Aprobarea descărcării de 
gestiune a Consiliului de Administrație 
al Societății pentru exercițiul financiar 
2017; 4.Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al Societății pentru exerci-
țiul financiar 2018. 5.Aprobarea prelun-
girii mandatului auditorului financiar 
al societății, respectiv SC KPMG 
AUDIT SRL, persoană juridică 
romănă, având numărul de ordine la 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i  J 4 0 / 
4439/11.05.2000 şi CUI: RO12997279, 
reprezentată de Efraim Ofir Ori, pentru 
o perioadă de 1 (unu) an şi actualizarea 
Actului Constitutiv al Societății în acest 
sens; 6.Numirea persoanelor care vor fi 
împuternicite cu privire la: a.Aducerea 
la îndeplinire în numele şi pe seama 
Societății, a tuturor şi oricăror acte, 
documente şi operațiuni ce vor fi ratifi-
cate sau aprobate prin hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor Societății; b.Reprezentarea Socie-
tății în fața reprezentanților Oficiului 
Registrului Comerțului, notarului 
public, precum şi în fața oricăror altor 
instituții, autoritați, instanțe sau 
persoane juridice de drept privat, în 
vederea îndeplinirii tuturor formalită-
ților necesare, utile sau discreționare 
pentru încheierea şi perfectarea vala-
bilă a documentelor la care se va face 
referire în Hotărârea Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor Societății. 
Doar acționarii înscrişi în Registrul 
Consolidat şi înregistrați în Registrul 
Miorita SA la data de referință 3 mai 
2018 pot participa la adunare şi pot 
vota în adunare, personal sau prin 
mandatar, în baza unei procuri speciale, 
conform prevederilor legale. În cazul în 
care cvorumul necesar nu va fi întrunit 
la prima convocare, a doua adunare va 
fi convocată pentru data de 30 mai 
2018, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc cu 
prima convocare, în scopul dezbaterii 
punctelor de pe ordinea de zi. Docu-
mentele şi materialele informative 
referitoare la ordinea de zi a adunarii 
vor fi puse la dispoziția acționarilor la 
sediul social al Societății, şi pot fi 
consultate şi completate de către 
respectivii acționari. 

l Consiliul de Administrație al Kapital 
Invest Company SA, reprezentat prin 
d-nul Pavaleanu Virgil- Preşedintele 
Consiliului de Administrație, cu sediul 
în Iaşi, Str.Sf.Lazăr, nr.27, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
l ângă  Tr ibuna lu l  Iaş i  cu  nr.
J22/1140/1991, în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990, republicată, 
cu modificările ulterioare, Convoacă: 

Adunarea Generală Ordinară a acțio-
narilor pentru data de 30.05.2018, ora 
11.00, care îşi desfăşoară lucrările în 
Municipiul Iaşi, la sediul societății din 
str.Sf.Lazăr, nr.27 (cam.13). La adunare 
sunt îndreptățiți să participe acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor la 
sfârşitul zilei de 25.05.2018, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Discutarea, apro-
barea sau modificarea situațiilor 
financiare anuale aferente exercițiului 
financiar al anului 2016 şi al anului 
2017, fixarea dividendului; 2.Prezen-
tarea raportului de gestiune al 
membrilor consiliului de administrație 
şi al directorului general pentru anul 
2016 şi pentru anul 2017, stabilirea 
remunerației membrilor consiliului de 
administrație; 3.Prezentarea raportului 
comisiei de cenzori pentru anul 2016 şi 
pentru anul 2017; 4.Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pe exerci-
țiul financiar al anului 2018; 5.
Mandatarea unei persoane pentru a 
îndeplini toate formalitățile privind 
înregistrarea la Oficiul Registrului 
Comerțului a Hotărârii AGOA, care 
urmează să fie adoptată şi privind 
publicarea Hotărârii AGOA în Moni-
torul Oficial al României, partea a IV-a. 
În situația neîndeplinirii condițiilor 
pentru ținerea adunării la data de 
30.05.2018, următoarea adunare gene-
rală a acționarilor este convocată 
pentru data de 31.05.2018, ora 11.00, cu 
menținerea aceleiaşi ordini de zi şi 
aceluiaşi loc de desfăşurare.

l Convocator. În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, legea 
societăţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, ale 
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă, ale Regulamentului CNVM nr. 
1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea 
unor anumite drepturi ale acţionarilor 
in cadrul adunărilor generale ale socie-
tăţilor, modificat şi completat prin 
Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regu-
lamentul ASF nr.13/2014, şi ale Actului 
Constitutiv al ROMAERO S.A.,  Consi-
liul de Administraţie al ROMAERO 
S.A. - cod unic de inregistrare RO 
1576401, număr de ordine in Registrul 
Comerţului J40/3940/1991 - convoacă: 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor la data de 30.05.2018 ora 
15.30, la sediul societăţii din Bucureşti, 
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii inregistraţi in 
Registrul Acţionarilor la data de refe-
rinţă de 18.05.2018 cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea modificării şi 
completării art. 6 „Obiectul de activi-
tate” - Activități secundare- din Actul 
constitutiv al ROMAERO S.A. şi 
mandatarea Directorul General al 
Romaero S.A. să semneze Actul Consti-
tutiv actualizat după cum urmează: 1.1. 
Modificarea conținutului activității 
secundare cuprinsă la poziția 38 din: 
cod CAEN 8551 – şcoli de conducere 
(pilotaj) în cod CAEN 8551 - învăță-
mânt în domeniul sportiv şi recreați-
onal. 1.2. Completarea activităților 
secundare cu poziția 41) activitatea 
având codul CAEN: 8553  - şcoli de 
conducere (pilotaj). 2. Aprobarea majo-
rării capitalului social al ROMAERO 
S.A., cu valoarea investiției finanțate în 
anul 2017 de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Economiei, într-o 
singură etapă, prin subscrierea în 
cadrul unei oferte publice cu acordarea 
dreptului de preferinţă pentru acţio-
narii înscrişi la Depozitarul Central 
S.A. la data de înregistrare, cu o sumă 
de până la 1.843.985 lei, de la nivelul 
actual al  capitalului social de 
16.367.005,00 lei până la nivelul maxim 
de 18.210.990,00 lei, fiind justificată de 
obligaţia ROMAERO S.A. de a respecta 
prevederile art. 13 din Legea nr. 
232/2016, în următoarele condiţii: 2.1. 
Majorarea capitalului social se reali-
zează prin emisiunea unui număr de 
737.594 acţiuni noi, nominative, ordi-
nare, dematerializate, fiecare având o 
valoare nominală de 2,5000 lei/acţiune, 

cu acordarea dreptului de preferinţă 
pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul 
Central S.A., proporţional cu cotele de 
participare deţinute de aceştia la data 
de înregistrare; 2.2. Subscrierea se poate 
face de către acţionari, atât în numerar 
cât şi prin conversia în acţiuni a oricărei 
creanţe certe, lichide şi exigibile deţi-
nute faţă de societatea ROMAERO 
S.A. de către acţionarii existenţi, înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor Socie-
tăţii, ţinut de Depozitarul Central S.A. 
Bucureşti, la data de înregistrare, 
conform prevederilor art. 130 şi 1311 
din Regulamentul CNVM nr.1/2006, 
amendat, creanţă ce trebuie recunos-
cută de către Consiliul de Administraţie 
al ROMAERO S.A.; 2.3. Preţul de 
emisiune pentru o acţiune nou emisă 
subscrisă în cadrul exercitării dreptului 
de preferinţă va fi de 2,5000 lei/acțiune; 
2.4. Conform noii proceduri emise de 
Depozitarul Central S.A. în situația 
înregistrărilor unor operațiuni de majo-
rare a capitalului social în cazul societă-
ților admise la tranzacționare pe piețele 
administrate de Bursa de Valori Bucu-
reşti S.A., numărul total al drepturilor 
de preferință va fi de 737.594; 2.5. 
Raportul de subscriere este de 1 acţiune 
nou emisă la 8,875887 acţiuni deţinute 
la data de înregistrare, prin rotunjirea 
întotdeana la prag inferior; un acționar 
al societății poate achiziționa un număr 
maxim de acțiuni nou emise calculat 
prin împărțirea numărului de acțiuni 
deținute de respectivul acționar la data 
de înregistrare aferentă majorării de 
capital social la numărul de drepturi de 
preferință necesare pentru a subscrie o 
acțiune nouă (8,875887) aplicându-se 
rotunjirea; 2.6. Perioada în care se pot 
realiza subscrierile în cadrul exercitării 
dreptului de preferinţă va fi de o lună 
de la data stabilită în prospect/pros-
pectul proporţionat de ofertă şi va 
începe la o dată ulterioară datei de 
înregistrare aferentă majorării capita-
lului social şi datei de publicare a hotă-
rârii în Monitorul Oficial al României; 
2.7. Majorarea capitalului social se face 
în limita conversiei în acţiuni a crean-
ţelor şi a sumelor efectiv subscrise şi 
vărsate în contul societăţii, acţiunile noi 
emise nesubscrise sau cele neplătite în 
întregime fiind anulate. Plata acţiunilor 
subscrise se face integral la data 
subscrierii, conform prospectului 
aprobat de ASF; 2.8 Conform prevede-
rilor art. 183 alin. (2) din Legea nr. 
297/2006 privind piaţa de capital şi ale 
art. 13 din Regulamentul nr. 1/2006 
privind emitenţii şi operaţiunile cu 
valori mobiliare, operaţiunea de 
subscriere se va realiza în baza unui 
Prospect aprobat de ASF şi printr-un 
intermediar autorizat de către ASF să 
presteze servicii de investiţii financiare 
pentru derularea ofertei publice de 
majorare a capitalului social al 
Romaero în conformitate cu reglemen-
tările pieţei de capital. 3. Aprobarea 
listei cu entităţile care deţin creanţe 
certe, lichide şi exigibile şi valoarea 
acestora, entităţi care pot subscrie cu 
aceste creanţe. 4. Aprobarea delegării 
către Consiliul de Administrație al 
ROMAERO S.A. a exercițiului atribu-
ţiei majorării capitalului social, în 
conformitate cu prevederile art. 113 lit. 
f) şi ale art. 114 alin. (1) din Legea 
nr.31/1990, pentru ca, la expirarea peri-
oadei de exercitare a dreptului de 
preferintă în cadrul ofertei publice să 
constate numărul acţiunilor noi care au 
fost subscrise, să anuleze acţiunile 
rămase nesubscrise, să stabilească 
valoarea cu care se majorează capitalul 
social, să modifice Actul Constitutiv al 
societăţii în conformitate cu noua 
valoare a capitalului social şi cu noua 
structură a acţionariatului acesteia, să 
efectueze formalităţile necesare la insti-
tuţiile competente (Oficiul Registrului 
Comerțului, Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară, Bursa de Valori 
Bucureşti, Depozitarul Central S.A.) în 
vederea înregistrării majorării de 
capital social. 5. Aprobarea modificării 
dispoziţiilor art. 7 din Capitolul III al 
Actului Constitutiv al Societăţii 
conform următorului text supus spre 
aprobare (spațiile de mai jos, lăsate 

libere, urmând a fi completate cu cifrele 
corespunzatoare după centralizarea, de 
către Consiliul de Administraţie al 
Societăţii, a rezultatelor subscrierii la 
majorarea capitalului social): „(1) Capi-
talul social subscris şi vărsat este de 
[_____] lei, divizat în [_____] acţiuni 
nominative, in valoare nominală de 
2,50 lei fiecare (2) Capitalul social este 
deținut astfel: (a) acţionari persoane 
fizice şi juridice, române şi/sau străine, 
care deţin [_____] acţiuni, reprezentând 
[________] lei, respectiv [______]% din 
capitalul social total, din care [______] 
acţiuni persoane fizice, acţionari în 
temeiul Legii nr.55/1995 şi a actului de 
c e s i u n e  S I F  M u n t e n i a  n r. 
29242/23.04.1997 şi [______] acţiuni 
pentru Dumitru Cucu, acţionar în baza 
Legii nr.66/1993; (b) Societatea de 
Investiţii Financiare Muntenia - 
persoană juridică română, cu sediul în 
Bucureşti Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 
care deţine [______] acţiuni, reprezen-
tând [______] lei, respectiv [______]% 
din capitalul social total; (c) Ministerul 
Economiei  - acţionar în numele 
Statului Român - persoană juridică 
română cu sediul în Bucureşti, Calea 
Victoriei nr.152, sector 1, care deţine 
[_____] acţiuni, reprezentând [_____] 
lei, respectiv [____]% din capitalul 
social total; d) Fondul Proprietatea S.A. 
– persoană juridică română, cu sediul în 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 78-80, 
clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, 
care deţine [______] acţiuni, reprezen-
tând [_____] lei, respectiv [_____]% din 
capitalul social total.” Mandatarea 
Directorul General al Romaero S.A. să 
semneze Actul Constitutiv actualizat. 6. 
Aprobarea prelungirii facilităţilor de 
credit în derulare la Banca Comerciala 
Română pentru o perioadă de 6 luni de 
la data semnării actelor adiţionale şi 
mentinerea garanţiilor imobiliare déjà 
constituite în favoarea Băncii Comer-
ciale Române. 7. Mandatarea Directo-
rului General al ROMAERO S.A., care 
la rândul său va putea delega alți 
directori ai societății, să semneze actele 
adiționale care se vor încheia cu Banca 
Comercială Română în vederea prelun-
girii facilităților de credit în derulare la 
Banca Comercială Română şi în 
vederea menținerii garanţiilor deja 
constituite în favoarea Băncii Comer-
ciale Romane. 8. Aprobarea ex-date de 
18.06.2018 şi a datei de 19.06.2018 ca 
dată de inregistrare, pentru identifi-
carea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor 
din data de 30/31.05.2018 şi a datei 
plăţii de 20.06.2018. 9. Împuternicirea 
directorului general al societăţii pentru 
a îndeplini toate formalităţile necesare 
în vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor în faţa autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără a se 
limita, la Oficiul Registrului Comer-
ţului, Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti., 
Depozitarul Central. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega puterile 
acordate conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum consideră 
necesar. La sedinţă pot participa şi vota 
numai acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor societăţii la data de 
18.05.2018, stabilită ca dată de refe-
rinţă. La data convocării capitalul 
social al societăţii este de 16.367.005,00 
lei format din 6.546.802 acţiuni nomi-
native, dematerializate, cu valoare 
nominală de 2,5000 lei, fiecare acţiune 
dând dreptul la un vot în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la data de 
14.05.2018 puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale extraordinare a acţio-
narilor, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adop-
tare de adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor; de a prezenta până 
la data de 14.05.2018 proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 

zi a adunării generale extraordinare. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale. Societatea are 
obligaţia de a răspunde la întrebările 
adresate de acţionari, sub condiţia 
respectării art. 13 (2) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute 
anterior pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice). Documentele 
şi informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi 
aprobării AGEA sunt disponibile la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretari-
atul AGA, începând cu data de 
27.04.2018, precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de refe-
rință pot exercita dreptul de vot direct, 
prin reprezentant sau prin corespon-
dență. Formularul de vot prin cores-
pondență atat în limba română, cat şi în 
limba engleză, se pun la dispoziţia acţi-
onarilor la sediul societăţii precum şi pe 
pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com, începând cu data de 
27.04.2018. Formularul de vot prin 
corespondență, completat de către 
acţionar şi însoțit de o copie a actului de 
identitate a acţionarului persoană 
fizică, respectiv Certificat de înregis-
trare eliberat de ORC împreună cu 
copia actului care dovedeşte calitatea 
de reprezentant legal al acestora, în 
cazul persoanelor juridice, sunt expe-
diate sau se depun la sediul Societăţii 
până la data de 30.05.2018, ora 14.30  
cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu 
majuscule “VOT PRIN CORESPON-
DENŢĂ PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
A C Ţ I O N A R I L O R  D I N 
30/31.05.2018”. Buletinele de vot prin 
corespondenţă care nu sunt primite în 
forma şi în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului 
de prezenţă şi vot precum şi la numără-
toarea voturilor în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. În 
temeiul prevederilor legale (art. 243 
alin. (6) – Legea nr.297/2004), acţionarii 
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în 
baza unei Imputerniciri speciale 
(Procuri speciale), înscris sub semna-
tură privată, pusă la dispoziţie de către 
Consiliul de Administraţie sau în baza 
unei Imputerniciri generale (Procuri 
generale). Forma Imputernicirii 
speciale (Procurii speciale) atât în limba 
română, cât şi în limba engleză, se pun 
la dispoziţia acţionarilor atât la sediul 
societăţii cât şi pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com şi pot fi 
consultate începând cu data de 
27.04.2018.  Imputernicirea specială 
(Procura specială) se depune sau se 
poate expedia, în original, la societate 
până la data de 30.05.2018 ora 14.30. În 
cazul în care Imputernicirea specială 
(Procura specială) se expediază prin 
poştă trebuie facută pe plic menţiunea 
scrisă în clar şi  cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢI-
ONARILOR DIN 30/31.05.2018.”. 
Procurile speciale care nu sunt primite 
în termenul stipulat în prezentul convo-
cator nu vor fi acceptate de către Socie-
tate. Reprezentarea acţionarilor în 
cadrul adunării generale de către alte 
persoane decât acţionarii se poate face 
şi în baza unei Imputerniciri generale 
(Procuri generale) valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani, 
permițând reprezentantului desemnat 
să voteze în toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunării generale a acţiona-
rilor societăţii cu condiţia ca împuterni-
cirea generală să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui 
Intermediar definit conform art. 2 alin. 
(1) pct. 14 din Legea nr.297/2004 sau 
unui avocat. Imputernicirile generale 
(Procurile generale) trebuie să conţină 
informaţiile prevăzute la art. 151 din 
Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 şi 
se depun la societate până la data de 
30.05.2018, ora 14.30, în copie, cuprin-
zând menţiunea conformităţii cu origi-
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nalul, sub semnătura reprezentantului. 
Copiile certificate ale Imputernicirilor 
generale (Procurilor generale) sunt 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre acestea în procesul 
verbal al adunării generale. Acţionarii 
nu pot fi reprezentaţi în adunarea gene-
rală a acţionarilor, pe baza unei Impu-
terniciri generale (Procuri generale), de 
către o persoană care se află intr-o situ-
aţie de conflict de interese, în conformi-
tate cu dispoziţiile art. 243 alin. (64) din 
Legea nr. 297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Participarea la 
şedinţa adunării generale a acţionarilor 
se face conform legislaţiei specifice in 
vigoare şi Actului Constitutiv al 
ROMAERO S.A., prin reprezentare 
directa sau pe baza de împuternicire 
generală/specială. Formularele de 
imputernicire generală/specială pentru 
reprezentare in AGEA şi buletinele de 
vot prin corespondenţă se pot obţine: la 
Secretariatul AGA precum şi pe websi-
te-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com, secţiunea Legături – 
Romaero Info – Informaţii acţionari, 
începând cu data de 27.04.2018 şi vor fi 
depuse până la data de 30.05.2018, ora 
14.30. In situaţia în care la prima 
convocare nu se întrunesc condiţiile 
legale de reprezentare, A.G.E.A. se 
reprogramează pentru data de 
31.05.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, 
cu aceeaşi ordine de zi şi dată de refe-
rinţă. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/599.41.04; fax 
021/319.20.82. PREŞEDINTE C.A.

l Convocator. În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, legea 
societăţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, ale 
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă, ale Regulamentului CNVM nr. 
1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, ale Regulamentului 
CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea 
unor anumite drepturi ale acţionarilor 
in cadrul adunărilor generale ale socie-
tăţilor, modificat şi completat prin 
Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regu-
lamentul ASF nr.13/2014, şi ale Actului 
Constitutiv al ROMAERO S.A., Consi-
liul de Administraţie al ROMAERO 
S.A. - cod unic de inregistrare RO 
1576401, număr de ordine in Registrul 
Comerţului J40/3940/1991 - convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor la data de 30.05.2018 ora 14, la 
sediul societăţii din Bucureşti, Bule-
vardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru 
toţi acţionarii inregistraţi in Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă de 
18.05.2018 cu următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor 
financiare anuale pentru anul 2017, a 
contului de profit şi pierdere pentru 
exerciţiul financiar 2017 şi a propunerii 
de acoperire a pierderii contabile inre-
gistrată in exerciţiul financiar 2017, pe 
baza rapoartelor prezentate de Consi-
liul de Administraţie şi de auditorul 
financiar independent; 2. Pronuntarea 
asupra gestiunii consiliului de adminis-
tratie pentru exercitiul financiar 2017; 
3. Aprobarea modificării formei inițiale 
a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
ROMAERO S.A. pentru anul 2018. 4. 
Stabilirea indemnizaţiei brute fixe 
lunare a membrilor neexecutivi ai 
Consiliului de Administraţie al 
Romaero S.A., reprezentând de 2 ori 
media pe ultimele 12 luni a salariului 
mediu brut lunar din ramura în care îşi 
desfăsoară activitatea societatea (cod 
CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de 
transport) comunicat de INSSE, majo-
rată corepunzător Ordonanței de 
urgență 79/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru exerciţiul financiar 
2018. 5. Stabilirea limitei maxime a 
remuneraţiei directorului general al 
societăţii Romaero S.A. reprezentând 
de 6 ori media pe ultimele 12 luni a 
salariului mediu brut lunar din ramura 
în care îşi desfăşoară activitatea socie-
tatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor 
mijloace de transport) comunicat de 
INSSE, majorată corepunzător Ordo-

nanței de urgență 79/2017 privind 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
pentru exerciţiul financiar 2018. 6. 
Formularea de către Romaero S.A. a 
unei acţiuni în răspundere  contra 
domnului DINISCHIOTU Constantin 
consemnate la abaterile de la pct. 6 şi 
pct.7 din Decizia nr. 2/20.01.2017 a 
Curţii de Conturi a României, repre-
zentând: - cheltuieli efectuate de 
Romaero S.A. fără bază legală pentru 
funcţionarea autoturismului personal 
a l  d o m n u l u i  D I N I S C H I O T U 
Constantin Silviu în perioada noiem-
brie 2012- august 2014; - cheltuieli de 
ordin protocolar făcute de domnul 
DINISCHIOTU Constantin Silviu  
fără bază legală în aceeaşi perioadă, 
noiembrie 2012- august 2014; - la care 
se vor adăuga penalităţile/dobânzile 
penalizatoare aferente acestui preju-
diciu până la data achitării. 7. Desem-
narea persoanei împuternicite să 
exercite această acţiune în justiţie. 8. 
Aprobarea ex-date de 18.06.2018 şi a 
datei de 19.06.2018 ca dată de inregis-
trare, respectiv  de identificare a acţio-
narilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor din data de 
30/31.05.2018. 9. Împuternicirea direc-
torului general al societăţii pentru a 
îndeplini toate formalităţile necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor în faţa autorităţilor competente, 
incluzând, dar fără a se limita, la 
Oficiul Registrului Comerţului, Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul 
sus menţionat va putea delega puterile 
acordate conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum consideră 
necesar. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la data de 
14.05.2018 puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare a acţiona-
rilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală ordinară a acţiona-
rilor; de a prezenta până la data de 
14.05.2018 proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale ordinare. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării 
generale. Societatea are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate de 
acţionari, sub condiţia respectării art. 
13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. Drepturile prevăzute anterior 
pot fi exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Documentele şi 
informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi 
aprobării AGOA sunt disponibile la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretari-
atul AGA, începând cu data de 
27.04.2018, precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la şedinţa 
adunării generale a acţionarilor se face 
conform legislaţiei specifice in vigoare 
şi Actului Constitutiv  al ROMAERO 
S.A., prin reprezentare directa sau pe 
baza de împuternicire generală/
specială. Formularele de imputernicire 
generală/specială pentru reprezentare 
in AGOA şi buletinele de vot prin cores-
pondenţă se pot obţine: la Secretariatul 
AGA precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.com, 
secţiunea Legături – Romaero Info – 
Informaţii acţionari, începând cu data 
de 27.04.2018 şi vor fi depuse până la 
data de 30.05.2018, ora 13.00. In situ-
aţia în care la prima convocare nu se 
întrunesc condiţiile legale de reprezen-
tare, A.G.O.A. se reprogramează 
pentru data de 31.05.2018, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de 
zi şi dată de referinţă. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021/599.41.04; fax 021/319.20.82. Preşe-
dinte C.A. Ştefan Paraschiv.

l Convocatorul Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor FABIOL 
S.A.: Având în vedere prevederile Legii 
nr. 31/1990 societăţilor, republicată şi a 
Actului constitutiv al Societăţii 
FABIOL S.A., înregistrata la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub 
nr J40/854/1994, C.U.I RO 5221967 
(„Societatea”), Administratorul Unic al 
Societăţii convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 
(„Adunarea”)  pentru data de 
29.05.2018 ora 10, la sediul Societăţii 
din Bucuresti, Bd. Timişoara, nr.50, 
sector 6, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 17.05.2018 
considerată „data de referinţă” în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către 
Societate. În cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini condiţiile 
de cvorum, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor FABIOL S.A. se va 
desfăşura pe data de 30.05.2018, la 
aceeaşi oră şi acelaşi loc. Ordinea de zi: 
1.Aprobarea schimbării formei juridice 
a FABIOL SA, din societate pe acţiuni 
în societate cu răspundere limitată, 
noua denumire fiind „FABIOL Pharma 
S.R.L” în loc de „FABIOL SA”, 
conform dovezii privind disponibili-
t a t e a  ş i  r e z e r v a r e a  f i r m e i 
229246/23.04.2018 eliberată de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului. 2. 
Aprobarea actualizării Actului consti-
tutiv al Societăţii şi înregistrarea la 
Registrul Comerţului. 3. Împuterni-
cirea Dlui Dinu Andrei Florian pentru 
a reprezenta societatea Fabiol S.A. în 
cadrul Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor Fitoterapia SA din 
data de 29.05.2018, ora 12 respectiv din 
data de 30.05.2018, ora 12, de a vota 
ordinea de zi anunţată prin Convocator. 
4. Împuternicirea Dnei Niculescu 
Ioana, cetăţean român, identificată cu 
CI seria RR nr. 607756 eliberat de 
SPCEP sector 6 la data de 26.05.2009 
CNP 2580204400470, cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 
22, bloc M2, ap.56, sector 6, să îndepli-
nească toate procedurile şi formalităţile 
prevăzute de lege pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârii Adunării, să 
depună şi să ridice acte, să semneze în 
numele şi pe seama Societăţii toate 
documentele necesare, precum şi să 
reprezinte Societatea în faţa oricăror 
autorităţi publice/ persoane juridice de 
drept privat, în special în relaţia cu 
Registrul Comerţului. Începând cu 
data publicării  convocatorului 
Adunării, toate materialele informative 
aferente Adunării vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul Societăţii din 
Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 6, 
zilnic, de luni până vineri, între orele 
10.00-14.00. Acţionarii vor putea soli-
cita copii ale acestor documente. Solici-
tarea va putea fi adresată, în scris, prin 
curier, la adresa Societăţii situate în 
localitatea Bucureşti, bd. Timişoara 
nr.50, sector 6, ori prin fax la numărul 
021/444.01.55. Indiferent de modul de 
transmitere, solicitările vor fi semnate 
de acţionari sau de reprezentanţii aces-
tora şi vor fi însoţite de documente 
purtând menţiunea „conform cu origi-
nalul“ şi semnătura actionarului/ 
reprezentantului acestuia, care sa ateste 
identitatea acţionarilor şi– acolo unde 
este cazul– caliatatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solicitările 
vor indica adresa poştală, adresa de 
e-mail, sau numărul de fax unde 
respectivul acţionar doreste să 
primească copii ale documentelor 
menţionate anterior. Conform prevede-
rilor legale în vigoare, numai persoanele 
care sunt înregistrate ca acţionari la 
sfârşitul zilei de 17.05.2018 au dreptul 
de a participa şi de a vota în cadrul 
Adunării. Acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă pot 
participa la Adunare personal sau prin 
împuternicit. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe la Adunare este 
permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, 
sau în cazul persoanelor juridice şi a 
acţionarilor persoane fizice fără capaci-
tate de exerciţiu, cu dovada calităţii de 
reprezentant legal. Acţionarii pot parti-

cipa la Adunare şi prin împuternicit, pe 
bază de procură, porivit reglementărilor 
aplicabile. Formularele de procuri 
speciale vor fi completate şi semnate în 
trei exemplare: un exemplar va fi depus 
sau transmis prin poştă, sau curier la 
sediul Societăţii situate în Bucureşti, 
B-dul Timişoara nr.50, sector 6, ori prin 
fax la numărul 021/444.01.55, astfel 
încât să ajungă la destinaţie până cel 
mai târziu 27.05.2018 ora 12, un exem-
plar va fi înmânat împuternicitului şi al 
treilea exemplar va rămâne la acţio-
narul reprezentat. În situaţia în care 
exemplarul destinat Societăţii este 
transmis prin fax, procura specială va 
trebui să aibă ataşată o semnătură 
electronică extinsă. Procurile generale 
se depun/ transmit Societăţii în 
termenul şi modalitatea sus-menţio-
nată, în copie, cuprinzând menţiunea 
conform cu originalul şi semnătura 
reprezentantului. Voturile transmise 
prin corespondenţă vor fi luate în consi-
derare dacă sunt înregistrate la Socie-
tate cel târziu la data de 27.05.2018 ora 
12. Voturile prin corespondenţă vor fi 
trimise prin scrisoare recomandată la 
sediul social al Societăţii (mai sus 
menţionat), într-o formă clară şi 
precisă, conţinând menţiunea „pentru”, 
„împotriva“ ori „abţinere“ cu privire la 
fiecare problemă supusă aprobării. 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a Adunării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de Adunare; b) de 
a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunării. 
Pentru exercitarea dreptului de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi /dreptului 
de a a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor 
putea transmite solicitarea în scris prin 
servicii de curierat, la adresa Societăţii 
situate în Bucureşti, bd. Timişoara 
nr.50, sector 6 în cel mult 15 zile de la 
data publicării anunţului de convocare 
în Monitorul Oficial al României şi în 
presă. Solicitările vor fi semnate de 
acţionari sau de reprezentanţii acestora 
şi vor fi însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul şi 
semnătura acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste identitatea 
acţionarilor şi– acolo unde este cazul– 
calitatea de reprezentant legal sau, 
după caz, de împuternicit a semnata-
rilor. Informaţii suplimentare cu privire 
la convocarea şi desfăşurarea Adunării 
se pot obţine la sediul Societăţii la 
numărul de telefon 021.777.65.62.

l Convocatorul Adunarii Generale 
Extraordinare a Acţionarilor FITOTE-
RAPIA S.A.: Având în vedere: •preve-
derile Legii nr.31/1990 a societăţilor, 
republicată şi a Actului constitutiv al 
Societăţii FITOTERAPIA SA, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureşti sub nr. J40/3935/1991, C.U.I. 
RO 459497 („Societatea„); •Decizia 
Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii nr.5 din 24.04.2018.  Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii Convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii 
(„Adunarea”)  pentru data de 
29.05.2018, ora 12, la sediul Societăţii 
din Bucureşti, Bd Timişoara, nr.50, 
sector 6, pentru toti acţionarii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 17.05.2018 
considerată „data de referinţă” în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către 
Societate. În cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini condiţiile 
de cvorum, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor FITOTERAPIA 
S.A. se va desfăşura pe data de 
30.05.2018, la aceeaşi oră şi acelaşi loc. 
Ordine de zi:1. Aprobarea anulării unui 
număr de 23.529 acţiuni, în valoare 
totală de 2.352,9 lei, dobândite de Fito-
terapia S.A. de la acţionarii care au 
decis să se retragă din societate în anul 
2017; 2. Aprobarea reducerii capitalului 

social al Societăţii ca urmare a anulării 
a 23.529 acţiuni deţinute de Fitoterapia 
SA, conform pct. 2 de mai sus, de la 
5.868.888 acţiuni la 5.845.359 acţiuni, 
astfel că valoarea capitalului social al 
Fitoterapia SA se va reduce de la 
586.888,8 Lei la 584.535,9 Lei; 3. Modi-
ficarea Articolului 7– „Capitalul social” 
din Actul constitutiv al Fitoterapia SA, 
astfel: “Articolul 7. Capitalul Social. 
Capitalul social al FITOTERAPIA S.A. 
este de  584.535,90 lei, împărţit în 
5.845.359 acţiuni, cu o valoare nomi-
nală de 0,1 lei, şi este deţinut de acţio-
nari astfel: 1) FABIOL S.A.– 3.182.736 
acţiuni, în valoare totală de 318.273,60 
lei, reprezentând 54,44% din capitalul 
social, din care 124,008.18 lei– aport în 
natură, şi 194,265.42 lei– aport în 
numerar; 2) IZIFIND Investments 
Limited– 946.723 acţiuni, în valoare 
totală de 94.672,30 lei (aport în 
numerar), reprezentând 16.20%  din 
capitalul social; 3) QARISMA Enter-
prises Limited– 946.723 acţiuni, în 
valoare totală de 94.672,30 lei (aport în 
numerar), reprezentând 16.20%  din 
capitalul social. 4) P.P.M.– 769.177 
acţiuni, în valoare totală de 76.917,70 
lei (aport în numerar), reprezentând 
13,16 % din capitalul social. Capitalul 
social al FITOTERAPIA S.A. are 
următoarea structură: 584,535.90 lei 
reprezentând 5.845.359 acţiuni din care  
aport în numerar- 460.527,72 lei, repre-
zentând 78,79% din capitalul social şi 
aport în numerar- 124.008,18 lei repre-
zentând 21,21% din capitalul social.” 4. 
Împuternicirea Dnei Niculescu Ioana, 
cetăţean român, identificata cu CI seria 
RR nr 607756 eliberat de SPCEP sector 
6  la  data de 26.05.2009 CNP 
2580204400470, cu domiciliul în Bucu-
reşti, str. Prelungirea Ghencea, nr.22, 
bloc M2, ap. 56, sector 6, să îndepli-
nească toate procedurile şi formalităţile 
prevăzute de lege pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârii Adunării, să 
depună şi a ridice acte, să semneze în 
numele şi pe seama Societăţii toate 
documentele necesare, precum şi să 
reprezinte Societatea în faţa oricăror 
sau torităţi publice/ persoane juridice de 
drept privat, în special în relaţia cu 
Registrul Comerţului. Începând cu 
data publicării  convocatorului 
Adunării, toate materialele informative 
aferente Adunării vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul Societăţii din 
Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, sector 6, 
zilnic, de luni până vineri, între orele 
10.00-14.00. Acţionarii vor putea soli-
cita copii ale acestor documente. Solici-
tarea va putea fi adresată, în scris, prin 
curier, la adresa Societăţii situate în 
localitatea Bucureşti, bd. Timişoara 
nr.50, sector 6, ori prin fax la numărul 
021/444.01.55. Indiferent de modul de 
transmitere, solicitările vor fi semnate 
de acţionari sau de reprezentanţii aces-
tora şi vor fi însoţite de documente 
purtând menţiunea „conform cu origi-
nalul“ şi semnătura acţionarului/ 
reprezentantului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi– acolo unde 
este cazul– calitatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solicitările 
vor indica adresa postala, adresa de 
e-mail, sau numărul de fax unde 
respectivul acţionar doreste să 
primească copii ale documentelor 
menţionate anterior. Conform prevede-
rilor legale în vigoare, numai persoanele 
care sunt înregistrate ca acţionari la 
sfârşitul zilei de 17.05.2018 au dreptul 
de a participa şi de a vota în cadrul 
Adunării. Acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă pot 
participa la Adunare personal sau prin 
împuternicit. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiţi să participle la Adunare 
este permis prin simpla probă a identi-
tăţii acestora, făcută în cazul acţiona-
rilor persoane fizice cu actul de 
identitate, sau în cazul persoanelor 
juridice şi a acţionarilor persoane fizice 
fără capacitate de exerciţiu, cu dovada 
calităţii de reprezentant legal. Acţio-
narii pot participa la Adunare şi prin 
împuternicit, pe bază de procură, 
porivit reglementărilor aplicabile. 
Formularele de procuri speciale vor fi 
completate şi semnate în trei exem-
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plare: un exemplar va fi depus sau 
transmis prin poştă, sau curier la sediul 
Societăţii situate în Bucureşti, B-dul 
Timişoara nr.50, sector 6, ori prin fax la 
numarul 021/444.01.55, astfel încât sî 
ajungă la destinaţie până cel mai târziu 
27.05.2018 ora 12, un exemplar va fi 
înmânat împuternicitului şi al treilea 
exemplar va rămâne la acţionarul 
reprezentat. În situaţia în care exem-
plarul destinat Societăţii este transmis 
prin fax, procura specială va trebui să 
aibă ataşată o semnătură electronică 
extinsă. Procurile generale se depun/ 
transmit Societăţii în termenul şi moda-
litatea sus-menţionată, în copie, cuprin-
zând menţiunea conform cu originalul 
şi semnătura reprezentantului. Voturile 
transmise prin corespondenţă vor fi 
luate în considerare dacă sunt înregis-
trate la Societate cel târziu la data de 
27.05.2018 ora 12. Voturile prin cores-
pondenţă vor fi trimise prin scrisoare 
recomandată la sediul social al Socie-
tăţii (mai sus menţionat), într-o formă 
clară şi precisă, conţinând menţiunea 
„pentru”, „împotriva“ ori „abţinere“ cu 
privire la fiecare problemă supusă apro-
bării. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5 % din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a Adunării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de Adunare; b) de 
a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunării. 
Pentru exercitarea dreptului de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi /dreptului 
de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor 
putea transmite solicitarea în scris prin 
servicii de curierat, la adresa Societăţii 
situate în Bucureşti, bd. Timişoara 
nr.50, sector 6 în cel mult 15 zile de la 
data publicării anunţului de convocare 
în Monitorul Oficial al României şi în 
presă. Solicitările vor fi semnate de 
acţionari sau de reprezentanţii acestora 
şi vor fi însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul şi 
semnătura acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste identitatea 
acţionarilor şi– acolo unde este cazul– 
calitatea de reprezentant legal sau, 
după caz, de împuternicit a semnata-
rilor. Informaţii suplimentare cu privire 
la convocarea şi desfăşurarea Adunării 
se pot obţine la sediul Societăţii la 
numarul de telefon 021.777.65.62.

l Consiliul de Administraţie convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor S.C. Dracula Park S.A.  înregis-
trată la ORC Bucureşti sub nr. 
J40/6967/2010, C.U.I. RO14077357, în 
data de 28.05.2018 la ora 11.00 la 
adresa Comuna Fundata, Nr 232, Jud 
Brasov. Au dreptul de a participa la 
Adunarea Generală, acei acţionari care 
la sfârşitul zilei de 14.05.2018 sunt 
înscrişi în Registrul Acţionarilor. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului necesar 
de prezenţă, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor va avea loc în data 
de 29.05.2018, la ora 15.00 Comuna 
Fundata, Nr. 232, Jud. Braşov. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor are următoarea ordine de zi: 1) 
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie. 2) Prezentarea, dezba-
terea şi aprobarea raportului de audit.3) 
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
bilanţului contabil, a contului de profit 
şi pierderi şi a repartizării profitului net 
aferent exerciţiului financiar 2017. 4) 
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2018 şi a programului de activitate 
pentru anul 2018. 5) Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru 
exerciţiul financiar 2017. 6) Stabilirea 
remuneraţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2018. 7) 
Numirea auditorului financiar si fixarea 
duratei contractului de audit financiar. 
8) Aprobarea datei de 17.06.2018 ca 
dată de înregistrare, respectiv de identi-

ficare a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârii adunării 
generale ordinare a acţionarilor. 
Accesul acţionarilor înscrişi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă, în 
locul în care se desfăşoară Adunarea 
Generală a Acţionarilor, este permis 
prin simpla probă a identităţii acestora, 
făcută, în cazul acţionarilor persoane 
fizice, cu actul de identitate sau, în 
cazul persoanelor juridice şi a acţiona-
rilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea dată persoanei fizice 
care le reprezintă. Reprezentarea acţio-
narilor în Adunarea Generală a Acţio-
narilor se va putea face şi prin alte 
persoane decât acţionarii, pe bază de 
procură specială. Împuternicirile şi 
procurile speciale pot fi procurate de la 
sediul Reprezentanţei societăţii înce-
pând cu data de 14.05.2018 între orele 
09,00 şi 17,00. Împuternicirile şi procu-
rile speciale vor fi depuse în original, la 
secretariatul de sedință. Documentele 
prezentate într-o limbă străină (cu 
excepţia actelor de identitate) vor fi 
însoţite de traducerea legalizată în 
limba română.

l Convocator: În conformitate cu 
prevederile art. 113 şi art. 117 din 
Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 
297/2004 si ale Regulamentelor emise 
de CNVM în aplicarea Legii nr. 
297/2004, modificată prin Legea nr. 
24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare şi operaţiuni de 
piaţă şi ale Regulamentelor emise de 
CNVM în aplicarea Legii  nr. 
297/2004, ale Actului constitutiv al 
societăţii, Consiliul de Administraţie 
al S.C. INstitutul de Cercetari in 
Transporturi- INCERTRANS S.A, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comertului de pe lângă Tribunalul 
B u c u r e ş t i  s u b  n r . 
J40/17093/29.06.1993, avand Cod 
Unic de Înregistrare: RO4282451, 
convoacă la sediul societăţii din Bucu-
reşti, str. Calea Griviţei nr. 391-393, 
sector 1: Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor, pentru data de 
05.06.2018, ora 12,30, cu următoarea 
Ordine de zi: 1.Aprobarea completării 
domeniului secundar de activitate al 
S.C. Institutul de Cercetari in Trans-
porturi– INCERTRANS S.A. cu noi 
activităţi clasificate conform CAEN, 
după cum urmează: -cod CAEN 2361 
Fabricarea produselor din beton 
pentru construcţii; -cod CAEN 2369 
Fabricarea altor articole din beton, 
ciment şi ipsos; -cod CAEN 2433 
Producţia de profile obţinute la rece; 
-cod CAEN 2511 Fabricarea de 
construcţii metalice şi părţi compo-
nente ale structurilor metalice; -cod 
CAEN 7219 Cercetare- dezvoltare în 
alte ştiinţe naturale şi inginerie; -cod 
CAEN 7490 Alte activităţi profesio-
nale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; -cod 
CAEN 4110- Dezvoltare (promovare) 
imobiliară; -cod CAEN 4120- Lucrări 
de construcţii a clădirilor rezidenţiale 
şi nerezidenţiale; -cod CAEN 4221- 
Lucrări de construcţii a proiectelor 
utilitare pentru fluide; -cod CAEN 
4222 Lucrări de constructii a proiec-
telor utilitare pentru electricitate şi 
telecomunicaţii; -cod CAEN 4291 
Construcţii hidrotehnice; -cod CAEN 
4311 Lucrări de demolare a construc-
ţiilor; -cod CAEN 4312 Lucrări de 
pregătire a terenului; -cod CAEN 
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru 
construcţii, -cod CAEN 4321 Lucrări 
de instalaţii electrice; -cod CAEN 
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionat; -cod 
CAEN 4329 Alte lucrări de instalaţii 
pentru construcţii; -cod CAEN 4331 
Lucrări de ipsoserie; -cod CAEN 4332 
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; -cod 
CAEN 4333 Lucrări de pardosire şi 
placare a pereţilor; -cod CAEN 4334 
Lucrări de vopsitorie, zugraveli şi 
montări de geamuri; -cod CAEN 4339 
Alte lucrări de finisare; -cod CAEN 
4391 Lucrări de invelitori, şarpante şi 
terase la construcţii; -cod CAEN 4399 
Alte lucrări speciale de construcţii 

n.c.a.; -cod CAEN 5224- Manipulări; 
-cod CAEN 6832- Administrarea 
imobilelor pe bază de comision sau 
contract; -cod CAEN 7021- Activităţi 
de consultanţă în domeniul relaţiilor 
publice şi al comunicării; -cod CAEN 
7810 Activităţi ale agenţiilor de 
plasare a forţei de muncă; -cod CAEN 
7820 Activităţi de contractare, pe baze 
temporare, a personalului; -cod 
CAEN 7830 Servicii de furnizare şi 
management a forţei de muncă; În 
urma aprobării modificării dome-
niului secundar de activitate, dispozi-
ţii le art.  7 alin.(2) din Actul 
Constitutiv vor avea următorul 
conţinut: „Societatea va putea desfă-
şura şi următoarele activităţi secun-
dare, cod CAEN: cod CAEN 1814 
Legătorie şi servicii conexe; cod 
CAEN 1820 Reproducerea înregistră-
rilor; cod CAEN 2361 Fabricarea 
produselor  din beton pentru 
construcţii; cod CAEN 2369 Fabri-
carea altor articole din beton, ciment 
şi ipsos; cod CAEN 2433 Producţia de 
profile obţinute la rece; cod CAEN 
2511 Fabricarea de construcţii meta-
lice şi părţi componente ale structu-
rilor metalice; cod CAEN 2561 
Tratarea şi acoperirea metalelor; cod 
CAEN 2562 Operaţiuni de mecanică 
g e n e r a l ă ;  c o d  C A E N  3 0 2 0 - 
Construcţia şi repararea materialului 
rulant;  cod CAEN 3315- Repararea şi 
întreţinerea navelor şi bărcilor;  cod 
CAEN 3821- Tratarea şi eliminarea 
deşeurilor nepericuloase; cod CAEN 
3832- Recuperarea materialelor reci-
clabile sortate; cod CAEN 4110- 
Dezvoltare (promovare) imobiliară; 
cod CAEN 4120- Lucrări  de 
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale; cod CAEN 4211 
Lucrări de construcţii a drumurilor şi 
autostrăzilor; cod CAEN 4221- 
Lucrări de construcţii a proiectelor 
utilitare pentru fluide; cod CAEN 
4222 Lucrări de constructii a proiec-
telor utilitare pentru electricitate şi 
telecomunicaţii; cod CAEN 4291 
Constructii hidrotehnice; cod CAEN 
4299 Lucrări de construcţii a altor 
proiecte inginereşti n.c.a.; cod CAEN 
4311 Lucrări de demolare a construc-
ţiilor; cod CAEN 4312 Lucrări de 
pregatire a terenului; cod CAEN 4313 
Lucrări de foraj şi sondaj pentru 
construcţii; cod CAEN 4321 Lucrări 
de instalaţii electrice; cod CAEN 4322 
Lucrări de instalaţii sanitare, de incal-
zire şi de aer condiţionat; cod CAEN 
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru 
construcţii; cod CAEN 4331 Lucrări 
de ipsoserie; cod CAEN 4332 Lucrări 
de tâmplarie şi dulgherie; cod CAEN 
4333 Lucrări de pardosire şi placare a 
pereţilor; cod CAEN 4334 Lucrări de 
vopsitorie, zugrăveli şi montări de 
geamuri; cod CAEN 4339 Alte lucrări 
de finisare; cod CAEN 4391 Lucrări 
de invelitori, sarpante şi terase la 
construcţii; cod CAEN 4399 Alte 
lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 
cod CAEN 4520- Activităţi de întreţi-
nere şi reparare a autovehiculelor; cod 
CAEN 5221 Activităţi de servicii 
anexe pentru transporturi terestre; 
cod CAEN 5222 Activitati de servicii 
anexe transportului pe apă; cod 
CAEN 5223 Activităţi de servicii 
anexe transporturilor aeriene; cod 
CAEN 5229 Alte activităţi anexe 
transporturilor; cod CAEN 5224- 
Manipulări; cod CAEN 5811 Activi-
tăţi de editare a cărţilor; cod CAEN 
5819 Alte activităţi de editare; cod 
CAEN 5829 Activităţi de editare a 
altor produse software; cod CAEN 
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin 
reţele cu cablu; cod CAEN 6190 Alte 
activităţi de telecomunicaţii; cod 
CAEN 6201 Activităţi de realizare a 
soft-ului la comandă (software 
orientat client); cod CAEN 6202 Acti-
vităţi de consultanţă în tehnologia 
informaţiei; cod CAEN 6203 Activi-
tăţi de management (gestiune şi 
exploatare) a mijloacelor de calcul; 
cod CAEN 6209 Alte activităţi de 
servicii privind tehnologia informa-
ţiei; cod CAEN 6820 Închirierea şi 
subînchirierea bunurilor imobiliare 

proprii sau închiriate; cod CAEN 
6832- Administrarea imobilelor pe 
bază de comision sau contract; cod 
CAEN 7021- Activităţi de consultanţă 
în domeniul relaţiilor publice şi al 
comunicării; cod CAEN 7022 Activi-
tăţi de consultanţă pentru afaceri şi 
management; cod CAEN 7120- Acti-
vităţi de testări şi analize tehnice; cod 
CAEN 7111 Activităţi de arhitectură; 
cod CAEN 7112 Activităţi de ingi-
nerie şi consultanţă tehnică legate de 
acestea; cod CAEN 7219 Cerceta-
re-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi 
inginerie; cod CAEN 7320 Activităţi 
de studiere a pieţei şi de sondare a 
opiniei publice; cod CAEN 7490 Alte 
activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice n.c.a.; cod CAEN 7711 Activi-
tăţi de închiriere şi leasing cu autotu-
risme şi autovehicule rutiere uşoare; 
cod CAEN 7712 Activităţi de închi-
riere şi leasing cu autovehicule rutiere 
grele; cod CAEN 7733 Activităţi de 
închiriere şi leasing cu maşini şi echi-
pamente de birou (inclusiv calcula-
toare); cod CAEN 7810 Activităţi ale 
agentiilor de plasare a forţei de 
muncă; cod CAEN 7820 Activităţi de 
contractare, pe baze temporare, a 
personalului; cod CAEN 7830 Servicii 
de furnizare şi management a forţei 
de muncă; cod CAEN 8299 Alte acti-
vităţi de servicii suport pentru între-
prinderi n.c.a.; cod CAEN 8559 Alte 
forme de învăţământ n.c.a. Obiectul 
de activitate al societăţii va putea fi 
realizat ȋn ţară şi strainătate, direct şi 
independent sau indirect, prin inter-
mediul terţilor, persoane fizice sau 
juridice din ţară şi strainătate, prin 
angajamente legale asumate ȋn 
temeiul contractelor ȋncheiate şi apro-
bate potrivit legii.” 2. Aprobarea 
modificării Actului constitutiv al S.C. 
Institutul de Cercetari in Transpor-
turi– INCERTRANS S.A. în vederea 
armonizării cu prevederile OUG 
109/2011 privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice, astfel 
cum a fost modificată şi aprobată prin 
Legea nr. 111/2016,  după cum 
urmează: Dispoziţiile Art. 2.1 alin.2) 
din Actul Constitutiv , “Forma juri-
dică”, se modifică şi vor avea urmă-
torul cuprins: “Statul Roman este 
acţionar majoritar şi Ministerul 
Cercetării şi Inovării exercită dreptu-
rile şi obligaţiile statului ca acţionar al 
societăţii”. Dispoziţiile Art. 8 alin.2 lit. 
a) din Actul Constitutiv , “Capitalul 
social”, se modifică şi vor avea urmă-
torul cuprins: „articolul 8 Capitalul 
social. Capitalul social subscris şi 
vărsat în totalitate este în valoare de 
2.970.195 lei, divizat în 1.188.078 
acţiuni, cu o valoare nominală de 2,50 
lei fiecare. Structura acţionariatului 
societăţii este următoarea: a) Statul 
Român prin Ministerul Cercetării şi 
Inovării, cod fiscal 36904048, deţine 
un număr de 766.372 acţiuni, cu o 
valoare nominală de 2,5 lei fiecare, în 
valoare totală de 1.915.930 lei, repre-
zentând 64,5052% din capitalul social; 
Dispoziţiile Art. 14.11 din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „Convocarea se 
supune normelor juridice instituite de 
legislaţia care reglementează înfiin-
ţarea şi funcţionarea pieţelor de 
instrumente financiare şi pieţei regle-
mentate pe care sunt admise la 
tranzacţionare acţiunile societăţii, şi 
de reglementările emise ȋn aplicarea 
legii de către Autoritatea de Suprave-
ghere Financiară (fosta Comisie 
Naţională a Valorilor Mobiliare).” 
Dispoziţiile Art. 16.6 din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „La sedinta 
adunarii pot fi invitaţi să participe 
auditorii si directorii societăţii.” 
Dispoziţiile Art. 17.2 din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 17.2 La prima 
convocare, pentru validitatea delibe-
rărilor în cadrul adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, este 
necesară prezenţa acţionarilor, 
personal sau prin reprezentanţi, care 
să deţină cel puţin 1/4 din numărul 
total de drepturi de vot. Hotărârile 

adunării generale extraordinare vor fi 
adoptate cu majoritatea voturilor 
deţinute de acţionarii prezenţi sau 
reprezentaţi. La cea de-a doua convo-
care, pentru validitatea deliberărilor 
în cadrul adunării generale extraordi-
nare a acţionarilor, este necesară 
prezenţa acţionarilor, personal sau 
prin reprezentanţi, care să reprezinte 
cel puţin 1/5 din drepturile de vot, iar 
hotărârile vor fi adoptate cu majori-
tatea voturilor deţinute de acţionarii 
prezenţi sau reprezentaţi, mai puţin 
cele care privesc modificarea obiec-
tului principal de activitate al socie-
tăţii, de reducere sau majorare a 
capitalului social, de schimbare a 
formei juridice, de fuziune, divizare 
sau de dizolvare a societăţii, pentru 
care este necesară o majoritate de cel 
puţin 2/3 din drepturile de vot deţi-
nute de acţionarii prezenţi sau repre-
zentaţi. Dispoziţiile Art. 19.3, din 
Actul Constitutiv se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: „Majoritatea 
membrilor consiliului de administraţie 
va fi formată din administratori 
neexecutivi şi independenţi, în sensul 
art. 138 indice 1 şi art. 138 indice 2 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare.” Se introduce art. 19.31, cu 
următorul cuprins: „Numirea admi-
nistratorilor pentru poziţiile devenite 
vacante pentru orice cauză de încetare 
a mandatului administratorului se 
face potrivit procedurii prevăzute de 
OUG 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor 
publice.” Dispoziţiile Art. 19.6, din 
Actul Constitutiv se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: „Cel puţin 
doi dintre membrii consiliului de 
administraţie trebuie să aibă studii 
economice sau juridice şi experienţă 
în domeniul economic, juridic, conta-
bilitate, de audit sau financiar de cel 
puţin 5 ani.” Dispoziţiile Art. 19.10, 
din Actul Constitutiv se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: „Membrii 
consiliului de administraţie pot fi 
revocaţi de către adunarea generală 
ordinară a acţionarilor, conform legii, 
în condiţiile stabilite în contractul de 
mandat. În cazul în care revocarea 
survine fără justa cauză, administra-
torul în cauză este îndreptăţit la plata 
unor daune-interese, potrivit contrac-
tului de mandat.” Dispoziţiile Art. 
19.12 alin. 1), din Actul Constitutiv se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: Consiliul de administratie 
poate crea comitete consultative 
formate din cel puţin 2 membri ai 
consiliului şi însărcinate cu desfăşu-
rarea de investigaţii şi cu elaborarea 
de recomandări pentru consiliu, în 
domenii precum auditul, remunerarea 
administratorilor şi directorilor.Dispo-
ziţiile Art. 19.14 din Actul Constitutiv 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: “Consiliul de administraţie 
este condus de un presedinte. Preşe-
dintele este ales dintre membrii consi-
liului de administraţie cu votul 
majorităţii membrilor şi poate fi 
revocat oricând.” Dispoziţiile Art. 
19.16, din Actul Constitutiv se modi-
fică şi vor avea următorul cuprins: 
„Presedintele consiliului de adminis-
traţie al societăţii nu poate fi numit şi 
director general.”Dispoziţiile Art. 20.2 
lit.d), din Actul Constitutiv se modi-
fică şi vor avea următorul cuprins: 
20.2 Consiliul de Administraţie are în 
principal următoarele atribuţii şi 
competenţe: „d) numirea şi revocarea 
directorilor cărora le-au fost delega-
te(din partea Consiliului de adminis-
traţie) atribuţii de conducere a 
societăţii, stabilirea remuneraţiei şi a 
altor avantaje acordate acestora;” 
Dispoziţiile Art. 20.2 lit.r), din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: “r) stabilirea 
obiectivelor şi criteriilor de perfor-
manţa ale directorului general şi ale 
celorlalţi directori cărora le-au fost 
delegate din partea Consiliului de 
administraţie atribuţii de conducere a 
societăţii; Dispoziţiile Art. 20.2 lit.s), 
din Actul Constitutiv se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: “s) apro-
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barea încheierii contractului de 
mandat cu directorul general sau cu 
ceilalţi directori cărora le-au fost dele-
gate din partea Consiliului de admi-
nistraţie atribuţii de conducere a 
societăţii; “ss) aprobarea componenței 
de management și a planului de 
administrare pe durata mandatului, 
în vederea realizării indicatorilor de 
performanţa financiari și nefinanciari 
care constituie anexă la la contractul 
de mandat încheiat cu directorul 
general și, după caz, cu ceilalți direc-
tori cu atribuțîi de conducere delegate 
din partea Consiliului de Adminis-
trație.” Dispoziţiile Art. 20.2 lit.t), din 
Actul Constitutiv se modifică și vor 
avea următorul cuprins: “t) evaluarea 
activitățîi directorului general, 
precum și a celorlalţi directori cărora 
le-au fost delegate din partea Consi-
liului de administraţie atribuţii de 
conducere a societăţii privind execuția 
contractelor de mandate și a obiecti-
velor și criteriilor de performanţa și 
aprobarea formelor de remunerare pe 
baza performanţelor; Dispoziţiile Art. 
22.2 din Actul Constitutiv se modifică 
și vor avea următorul cuprins: “22.2 
Directorul general, indiferent dacă 
este selectat din cadrul consiliului de 
administraţie sau din afara acestuia, 
este numit de  consiliul de adminis-
traţie, la recomandarea comitetului de 
nominalizare în urmă unei proceduri 
de selecţie pentru poziţia respectivă. 
Dispoziţiile Art. 22.3 din Actul 
Constitutiv se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 22.3 Directorul 
general poate fi numit din afara consi-
liului de administrație sau dintre 
administratori, situație în care acesta 
devine administrator executiv.” 
Dispozițiile 22.5 “Directorul general 
trebuie să aibă calificarea și experi-
enţa profesională în activitatea ce 
formează obiectul principal de activi-
tate al societăţii.” se elimină Dispozi-
ţiile Art. 23.3 lit.j), din Actul 
Constitutiv se modifică și vor avea 
următorul cuprins: “j) angajează, 
numește, destituie, promovează, 
suspendă, concediază, după caz, în 
condiţiile legii, personalul societaţii, 
inclusiv directorii executivi și le stabi-
lește drepturile și obligaţiile; nego-
ciază contractele individuale de 
muncă ale salariaţilor; Dispoziţiile 
Art. 23.3 lit.q), din Actul Constitutiv 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: “q)coordonează și asigură 
elaborarea și respectarea atribuţiilor, 
competenţelor, responsabilitaţilor și 
obligaţiile directorilor executivi și 
personalului angajat al societaţii 
înscrise în contractele individuale de 
muncă, fișele de post și angajamentele 
de confidenţialitate; “qq) solicită 
directorilor executivi, lunar sau ori de 
câte ori este nevoie, rapoarte de activi-
tate care urmează să fie prezentate în 
consiliul de administraţie; Dispoziţiile 
Art. 23.4, din Actul Constitutiv se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: “Directorul general poate 
împuternici în forma scrisă, sub 
condiţia aprobării de către consiliul de 
administraţie, directorii executivi sau 
orice alt angajat să exercite orice atri-
buţii din sfera sa de competenţa, atât 
în ceea ce privește activitatea socie-
taţii cât și referitor la reprezentarea în 
relaţia cu diverse autoritaţi, instituţii 
publice, persoane fizice sau juridice, în 
justiţie, etc., după caz;” Dispoziţiile 
Art. 24.3 alin.1), din Actul Constitutiv 
se modifică și vor avea următorul 
cuprins: “Contractul de audit finan-
ciar se încheie pe o durata de 3 ani cu 
posibilitatea prelungirii o singură dată 
pentru o nouă perioadă de 3 ani;” 3. 
Aprobarea actului constitutiv actua-
lizat al S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi– INCERTRANS S.A., 
consolidat cu modificările aprobate. 4. 
Împuternicirea Directorului General 
al SC Institutul de Cercetări în Trans-
porturi “INCERTRANS” SA pentru 
efectuarea tuturor procedurilor și 
formalitaţilor prevăzute de lege 
pentru aducerea la îndeplinire a 
Hotărârilor AGEA, pentru semnarea 

și depunerea Actului Constitutiv 
Actualizat la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București, să depună și să preia acte și 
să semneze în acest scop în numele 
Societății în relaţiile cu Registrul 
Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul 
Central, sau alte entitaţi publice sau 
private, precum și pentru acordarea 
dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea 
formalitaţilor mai sus menţionate. 5. 
Aprobarea datei de 26.06.2018 ca dată 
de înregistrare, respectiv de identifi-
care a acţionarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare și operațiuni de piață (art. 
238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, cu modifică-
rile și completările ulterioare); 6. 
Aprobarea datei de 25.06.2018 că 
ex-data, respectiv data anterioară 
datei de înregistrare la care instru-
mentele financiare obiect ale hotărâ-
rilor,  se tranzacţioneaza fără 
drepturile care derivă din hotărâri, în 
conformitate cu prevederile art. 2 lit. 
F) din Regulamentul CNVM nr. 
6/2009. Întrucât nu sunt aplicabile 
sedinţei AGEA din 05/06.06.2018, 
acționarii nu vor decide asupra datei 
participării garantate, astfel cum este 
definită de Articolul 2 litera f1) din 
Regulamentul nr. 6/2009, și asupra 
Datei Plății, astfel cum este definită 
de Articolul 2 litera g) din Regula-
mentul nr. 6/2009. La Adunarea 
Generală a Acţionarilor sunt îndrep-
tăţiţi să participe și să voteze toţi acţi-
onarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 
24.05.2018, stabilită că dată de refe-
rinţă conform dispozițiilor art. 123 
alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborat cu disp. Art. 10 
din Regulamentul CNVM nr.6/2009, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. În cazul în care Adunarea Gene-
rală nu se va putea ţine la dată 
anunţată, din cauza neîndeplinirii 
condiţiilor de cvorum și de validitate 
prevăzute de lege și de Actul consti-
tutiv al societaţii, aceasta se va ţine în 
data de 06.06.2018 la aceeași oră și în 
același loc, cu aceeași ordine de zi. În 
conformitate cu dispozițiile art.7 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009, cu 
modificările și completările ulterioare, 
unul sau mai mulți acționari repre-
zentând, individual sau împreună, cel 
puțîn 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia că fiecare punct să fie însoțit 
de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; și b) de a prezența 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale. 
Acționarii își pot exercită drepturile 
prevăzute la Art. 7 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, până la data 
de 14.05.2018, sub sancţiunea decă-
derii. În conformitate cu dispozițiile 
art.13 din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009, cu modificările și completă-
rile ulterioare, fiecare acționar are 
dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, până cel târziu la 
data de 25.05.2018, termen de decă-
dere. Societatea poate răspunde 
inclusiv prin postarea răspunsului pe 
pagina de internet a societaţii: www.
incertrans.ro, în format întrebare-răs-
puns. Propunerile sau întrebările 
acţionarilor vor putea fi transmise în 
scris, fie prin poștă sau servicii de 
curierat, la sediul societăţii menţionat 
mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule, „PENTRU Adunarea 
Generală a Acționarilor din data de 
05/06.06.2018.” Pentru identificarea 
persoanelor care adresează întrebări 
societăţii sau fac propuneri pentru 

completarea ordinii de zi, acestea vor 
anexa solicitării și copii ale documen-
telor care să le ateste identitatea și 
calitatea de acţionar la data solicitării. 
Propunerile sau intrebările acţiona-
rilor care nu sunt primite la sediul 
S.C. Institutul de Cercetări în Trans-
porturi- INCERTRANS S.A., până la 
datele mai sus menționate nu vor fi 
luate în considerare. Accesul acționa-
rilor înregistrați la data de referinţă la 
adunarea generală va fi permis în 
baza actului de identitate. Acţionarii 
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 Comer-
ţului). 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 sedință. Votul prin reprezentant pe 
baza împuternicirii speciale. Acţio-
narii pot participa personal sau pot fi 
reprezentaţi în cadrul Adunării Gene-
rale a Acţionarilor de un reprezentant 
desemnat („Mandatar”) căruia i s-a 
acordat o împuternicire specială, pe 
baza formularului de împuternicire 
specială pus la dispoziţie de Societate, 
în condiţiile legii. Împuternicirea 
specială va fi insoţita de următoarele 
documente: a) pentru acționari 
persoane fizice: copie de pe actul de 
identitate al acţionarului, care să 
permită identificarea acestuia în lista 
acționarilor INCERTRANS la data 
de referința eliberată de SC Depozi-
tarul Central SA și copie de pe actul 
de identitate al reprezentantului (BI 
sau CI pentru cetațenii români, sau 
pașaport pentru cetațenii străini, cu 
CNP (cod numeric personal) – dacă 
există în țara de origine); b) pentru 
acționari persoane juridice: (i) certifi-
catul 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 competentă din statul în 
care acţionarul este înmatriculat legal, 
în scopul dovedirii  existenței 
persoanei juridice și a numelui/cali-
tații de reprezentant legal, cu o 
vechime de cel mult 3 luni raportat la 
data publicării convocatorului 
adunării generale, și care să permită 
identificarea acestora în lista acționa-
rilor INCERTRANS la data de refe-
rința 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 străini cu CNP (cod numeric 
personal) vizibil - dacă există în țara 
de origine); c) documentele prezentate 
într-o limbă străină (mai puțin actele 
de identitate valabile pe teritoriul 
României, cu caractere latine) vor fi 
insoțite de traducerea autorizată în 
limba româna; Împuternicirea 
specială este valabilă doar pentru 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
pentru care a fost solicitată; reprezen-
tantul are obligația să voteze în 
conformitate cu instrucțiunile formu-
late de acționarul care l-a desemnat, 
sub sancțiunea anulării votului. 
Împuternicirea specială pentru parti-
ciparea și votarea în cadrul adunării 
generale poate fi data de un acționar 
și unei instituții de credit care 
prestează servicii de custodie. Votul 
prin reprezentant în baza unei împu-
terniciri generale. Acţionarul poate 
acordă o împuternicire generală a 
cărei durata nu va depăși 3 ani, 
permițând reprezentantului sau de a 
vota în toate aspectele aflate în dezba-
terea Adunărilor Generale ale Acţio-
narilor, cu condiţia că împuternicirea 
să fie acordată de către acţionar în 
calitate de client, unui intermediar 
sau unui avocat, în conformitate cu 

prevederile legale, anexandu-se 
dovadă că mandatarul are calitatea 
fie de intermediar (în conformitate cu 
prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) 
din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, 
iar acționarul este client al acestora.  
Începând cu data de 04.05.2018, 
formularele de împuterniciri speciale, 
generale, precum și materialele 
aferente punctelor aflate pe ordinea 
de zi se pot obţine de la sediul socie-
tăţii, în zilele lucrătoare, între orele 
10.00-14.00 sau se pot descarcă de pe 
website-ul societății. Împuternicirile, 
în original, completate și semnate, 
împreună cu o copie a actului de iden-
titate valabil al acționarului (buletin/
carte de identitate în cazul persoa-
nelor fizice, respectiv certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juri-
dice) vor fi depuse, sub sancțiunea 
pierderii exercițiului de vot în 
adunare, la sediul S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi INCER-
TRANS S.A. până la data de 
31.05.2018, ora 16.30, în plic închis, cu 
menț iunea  expresă  pe  p l i c : 
„PENTRU Adunarea Generală a 
A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
05/06.06.2018” (va rugăm să aveți în 
vedere că registratură societaţii este 
închisă în timpul zilelor nelucrătoare). 
Acționării S.C. Institutul de Cercetări 
în Transporturi- INCERTRANS S.A. 
inregistraţi la data de referință au 
posibilitatea de a vota prin corespon-
denţa, înainte de Adunarea Generală 
a Acţionarilor. Acţionarilor li se vor 
pune la dispoziţie gratuit Buletinele 
de vot prin corespondenţa începând 
cu data de 04.05.2018 la sediul socie-
taţii precum și pe website-ul societăţii: 
www.incertrans.ro. Buletinul de vot 
prin corespondență va fi depus la 
sediul S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS S.A., 
din București, str. Calea Griviței nr. 
391-393, sector 1, în plic închis, până 
la data de 31.05.2018, ora 16.30, în 
plic închis, cu mențiunea expresă pe 
plic: „PENTRU Adunarea Generală 
a  Ac ț ionar i l o r  d in  da ta  de 
05/06.06.2018” (va rugăm să aveți în 
vedere că registratura societății este 
închisă în timpul zilelor nelucrătoare). 
În cazul votului prin corespondență al 
persoanelor fizice, buletinul de vot, 
completat și semnat în original, va fi 
însoțit de copia actului de identitate al 
acționarului, semnat pentru confor-
mitate de acesta. În cazul votului prin 
corespondență al persoanelor juridice, 
Buletinul de vot completat și semnat 
în original, va fi însoțit de certificatul 
constator emis de Registrul Comer-
țului, în original, nu mai vechi de 3 
luni de zile înainte de data publicării 
convocării, în original sau copie certi-
ficată conform cu originalul, copia 
certificatului de înregistrare al socie-
tății și copia actului de identitate al 
reprezentantului legal care semnează 
Buletinul de vot prin corespondență. 
Buletinele de vot care nu sunt primite 
la sediul S.C. Institutul de Cercetări 
în Transporturi- INCERTRANS S.A., 
până la data și ora mai sus mențio-
nate nu vor fi luate în considerare. 
Consiliul de Administrație al SC 
Institutul de Cercetări în Transporturi 
“INCERTRANS” SA Președinte 
Adrian Stefanoiu.

l Administratorul Unic al SC Electro 
Energetica SA, cu sediul în Aleea 
Grădinii nr.2B, Dobroești, Jud. Ilfov, în 
conformitate cu prevederile Legii 
31/1990 privind societăţile comerciale 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare și în baza art.15 din 
Actul Constitutiv al societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor Electro Energetica S.A. în data 
de 28.05.2018, ora 15, la punctul de 
lucru al societăţii din București, Sector 
2, Calea Moșilor, nr. 292, bloc 38, scara 
2, etaj 9, ap.55, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Prezentarea și aprobarea bilan-
ţului, a Contului de profit și pierdere, a 
Raportului comisiei de cenzori și a 
Raportului de gestiune al Administra-
torului unic privind activitatea  SC 

Electro Energetica SA, la data de 
31.12.2017. 2. Descărcarea Administra-
torului unic de gestiunea anului 2017. 3. 
Prezentarea și aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2018, 
precum și a situaţiei financiare pe 
trimestrul I 2018. 4. Diverse. Data de 
referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi 
sa fie înștiinţaţi să voteze în cadrul 
Adunării Generale este 15 mai 2018, 
ora 14. În caz de neîntrunire a cvoru-
mului necesar, AGA se va reprograma 
în ziua de 30.05.2018, ora 15, la aceeași 
adresă.

l Debitorul SC Basti SA societate în 
reorganizare, cu sediul în Ploiești, Str. 
Rezervoarelor, nr.2, Județ Prahova, 
înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/ 100/1991, având 
CUI RO 1356830, prin administrator 
judiciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII 
SPRL și  administrator special 
CORNEA DĂNUȚ ANDREI, în 
conformitate cu Legea 31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și Actul 
constitutiv al societății, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor societății BASTI SA, pentru 
data de 29.05.2018, ora 09:00, la sediul 
societțăii. Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor societății va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1.Prezentarea 
Raportului Administratorului Special. 
2.Prezentarea Raportului de Audit 
Financiar. 3.Discutarea și aprobarea 
situațiilor financiare aferente anului 
2017, pe baza rapoartelor prezentate de 
Administratorul Special și Auditorul 
Financiar. 4.Stabilirea bugetului de 
venituri și cheltuieli și a programului de 
activitate pentru următorul exercițiu 
financiar. 5.Descărcarea de gestiune a 
administratorului special pentru exerci-
țiul financiar aferent anului 2017. 
6.Stabilirea indemnizației administrato-
rului special. 7.Stabilirea persoanei 
împuternicite să efectueze formalitățile 
legale privind publicarea și înregis-
trarea hotărârilor Adunării Generale a 
Acționarilor și să semneze toate actele 
și documentele necesare pentru 
aducerea la indeplinire a hotărârilor 
adoptate. Acționarii societății pot parti-
cipa și vota în adunarea generală direct 
sau pot fi reprezentați și prin alte 
persoane decât acționarii, cu excepția 
administratorilor, pe baza de procură 
specială. În cazul în care la data menți-
onată mai sus, ca fiind data primei 
convocări nu se întrunesc conditiile de 
validitate prevăzute de Legea 31/1990 
legea societăților sau/ și de Actul 
Constitutiv al societății, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor este 
convocată pentru data de 30.05.2018, 
ora 09:00 la sediul societății și cu 
aceeași ordine de zi. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul societății 
și la numărul de telefon: 0722.673.300.  

l Convocarea Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor Intervam 
S.A.Consiliul de Administratie al 
societatii de servicii de investitii finan-
ciare INTERVAM S.A. (“Socie-
tatea”), cu sediul in Romania, Strada 
Mircea Vulcanescu nr. 79, sector 1, 
Bucuresti, avand numar de ordine la 
Oficiul Registrului Comertului de pe 
l a n g a  Tr i b u n a l u l  B u c u r e s t i 
J40/12941/1994, Cod unic de inregis-
trare 5917749, autorizata de Comisia 
Nationala a Valorilor Mobiliare prin 
Deciziile nr. 718,719/10.04.2010, 
completate cu Autorizatia ASF nr. 
A/40/28.06.2013, Numar inscriere in 
Registrul CNVM PJR01SSIF/400013, 
conform prevederilor Legii nr. 
31/1990 si ale Legii nr. 297/2004, 
convoaca prin prezenta Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor 
pentru data de 28.05.2018 orele 12:00, 
la sediul Societatii din strada Mircea 
Vulcanescu nr. 79, sector 1, Bucuresti, 
pentru toti actionarii Societatii inre-
gistrati in Registrul Actionarilor pana 
la sfarsitul zilei de 04.05.2017 ("Data 
de Referinta"). Daca la prima convo-
care a Adunarii Generale Ordinare a 



VIII vineri / 27  aprilie  2017anunțuri

Actionarilor nu se va intruni cvorumul 
necesar, o a doua Adunare Generala 
Ordinara a Actionarilor se va desfa-
sura in acelasi loc, cu aceeasi ordine de 
zi, la data de  29.05.2018 orele 12:00  
pentru toti actionarii Societatii inregis-
trati in Registrul Actionarilor pana la 
sfarsitul  Datei  de Referinta. 
ORDINEA DE ZI A ADUNARII 
GENERALE ORDINARE A ACTIO-
NARILOR. 1. Discutarea si aprobarea 
situatiilor financiare aferente exerci-
tiului financiar 2017, pe baza rapoar-
telor prezentate de Consiliul de 
Administratie si de Auditorul Finan-
ciar; 2. Aprobarea descarcarii de 
gestiune a Consiliului de Adminis-
tratie pentru exercitiul financiar 2017; 
3. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru exercitiul financiar 
2018; 4. Aprobarea stabilirii remunera-
tiei cuvenite pentru exercitiul in curs a 
membrilor neexecutivi ai Consiliului 
de Administratie; 5. Aprobarea 
numirii Auditorului extern al societatii 
precum si a duratei minime a contrac-
tului incheiat cu acesta, precum si 
fixarea remuneratiei acestuia pentru 
exercitiul financiar 2018; 6. Aprobarea 
numirii Auditorului intern al societatii 
precum si a duratei minime a contrac-
tului incheiat cu acesta, precum si 
fixarea remuneratiei acestuia pentru 
exercitiul financiar 2018; 7. Manda-
tarea domnului Ovidiu Sergiu POP, 
Presedinte al Societatii, cu posibili-
tatea de substituire, pentru: (i) a 
incheia si /sau semna, in numele Soci-
etatii si/sau al actionarilor Societatii: 
hotararile prezentei Adunari Generale 
Ordinare a Actionarilor, oricare si 
toate hotararile, documentele, aplica-
tiile, formularele si cererile adoptate /
intocmite in scopul sau pentru execu-
tarea hotararilor prezentei Adunari 
Generale Ordinare a Actionarilor in 
relatie cu orice persoana fizica sau 
juridica, privata sau publica, si pentru 
(ii) a efectua toate formalitatile legale 
pentru inregistrare, publicitate, opoza-
bilitate, executare si publicare a hota-
rarilor adoptate. Actionarii Societatii 
pot participa la sedinta Adunarii 
Generale Ordinare dupa cum 
urmeaza: Actionarii persoane fizice 
pot participa personal (in baza buleti-
nelor/cartilor de identitate /pasapoar-
telor) sau prin reprezentant, in baza 
unei procuri speciale autentificate, cu 
conditia depunerii acesteia pana la 
data de 28.05.2018, orele 11:45, la 
sedinta adunarii. Actionarii persoane 
juridice pot participa prin reprezen-
tantul lor legal sau prin persoana 
careia i s-a delegat competenta de 
reprezentare, conform prevederilor 
din actul constitutiv, cu conditia depu-
nerii procurii speciale /delegatiei 
semnate si stampilate pana la data de 
28.05.2018, orele 11:45, la sedinta 
adunarii. Formularele procurilor 
speciale se vor gasi la sediul Societatii, 
incepand cu data de 02.05.2018, de 
luni pana vineri intre orele 9:00 şi 
15:00. In cazul procurilor speciale 
autentificate transmise prin posta, vor 
fi luate in considerare doar acelea care 
au data limita de primire a postei ziua 
de 22.05.2018. Documentele si materi-
alele referitoare la problemele incluse 
in ordinea a zi a Adunarii Generale 
Ordinare vor fi puse la dispozitia acti-
onarilor Societatii pentru a fi consul-
tate sediul Societatii, de luni pana 
vineri intre orele 10:00 si 15:00 ince-
pand cu data de 04.05.2017. Presedin-
tele Consiliului de Administratie, 
Ovidiu Sergiu Pop.

LICITAŢII
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in 
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizeaza la sediul sau“pro-
cedura simplificata”, cu oferte de pret 
in plic inchis,  in vederea atribuirii 
c o n t r a c t u l u i  „ m a t e r i a l e  d e 
constructii”. Procedura de achizitie se 
va desfasura conform prevederilor 
“Regulamentului privind organizarea 
si desfasurarea achizitiilor” al SC 
Citadin SA Iasi. Pentru participare la 

procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in "Documentatia de achizitie". 
Documentatia de achizitie va fi postata 
pe site-ul societatii www.citadinis.ro si 
va  f i  accesata  pana pe  data 
de 10.05.2018 pe baza de cod unic de 
acces, ce va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta informa-
tiilor pentru evitarea introducerii unor 
virusi in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai 
scazut. Documentatia de ofertare va fi 
depusa la sediul SC Citadin SA pana 
la data de  10.05.2018  ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 10.05.2018, ora 12:00, la sediul 
S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine 
la tel.: 0232-240.887, fax: 0232-240.884.

l Primăria Comunei Dorobanţu, 
judeţul Tulcea, cu sediul în localitatea 
Dorobanţu, strada Primăverii, nr.45, 
având cod fiscal: 4793901, în calitatea 
de autoritate contractantă, organizează 
la data de 10.05.2018 licitaţie publică 
cu strigare pentru închirierea următoa-
relor bunuri din domeniul public al 
comunei sus-menţionate: -Spaţiu în 
suprafaţă utilă de 28,92mp aferent 
imobilului Apartament nr.8 -bloc de 
locuinţe Dorobanţu, strada Primăverii, 
nr.40, în vederea funcţionării unui 
cabinet de ecografie în cadrul acestuia; 
-Spaţiu în suprafaţă utilă de 63,76mp 
aferent imobilului Apartament nr.1 
-bloc de locuinţe Dorobanţu, strada 
Primăverii, nr.40, nr.cadastral 30283, în 
vederea funcţionării unui punct 
farmaceutic în cadrul acestuia; -Teren 
în suprafaţă de 58mp din incinta 
parcului Şcolii Gimnaziale Dorobanţu, 
nr.cadastral 32317. Criteriul utilizat 
pentru atribuirea contractului de închi-
riere este „licitaţie publică cu strigare”, 
cu condiţia respectării specificaţiilor 
tehnice din caietul de sarcini. Caietul 
de sarcini şi alte documente ce privesc 
modul de organizare şi celelalte 
condiţii de participare la licitaţie vor fi 
puse la dispoziţia celor interesaţi de 
către compartimetul „Achiziţii publice 
resurse umane şi relaţii cu publicul” al 
Primăriei Comunei Dorobanţu, judeţul 
Tulcea, telefon: 0240.576.306, fax: 
0240.576.426, e-mail: consiliul_doro-
bantu@yahoo.com. Termen-limită 
pentru depunerea documentelor de 
participare la licitaţie: 09.05.2018.

l SC 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, af lat in 
proprietatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat Sadova 
Veche, nr. 158, denumita generic " 
Statie distributie carburanti". Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 80% din 
pretul  de evaluare,  respect iv 
1,126.545,68 Lei + T.V.A, (echivalentul 
a 242.320 EUR, la cursul BNR de azi, 
26.04.2018, 1 euro = 4,6490 Lei). Caie-
tele 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 1.000 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
16.05.2018, orele 13.00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 30.05.2018, orele 
13.00.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Total Confort 
SRL desemnat prin sentinta civila nr. 
3250/ 25.05.2017, pronuntata in dosar 

nr. 13833/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare prin lici-
tatie publica a bunurilor mobile 
constand in instalatii tehnice, apara-
tura de masurat si electronice birou, 
mobilier si aparatura birotica, in 
valoarea totala de 1.013.196 lei  
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 09.05.2018 ora 
14.00, prin licitatie publica. In cazul in 
care bunurile nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 4 (patru) licitatii sapta-
manale, în datele de 16.05.2018, 
23.05.2018, 30.05.2018, şi 06.06.2018, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentionate 
in caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a aces-
tora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona 
la sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Lichidatorul judiciar, societăți 
profesionale de insolvență, asociate 
prin contract, Yna Consulting SPRL şi 
Consultant Insolventa SPRL al debi-
toarei SC IZOMETAL-MAGELLAN, 
cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, 
str. I.C. Brătianu, nr. 11, parter, camera 
2, jud.Mehedinți, CUI:6633311, 
J25/276/2012, societate aflată în proce-
dura generală de faliment, conform 
sentinței nr.177/2016 din şedința 
publică din data de 16.05.2016, 
pronunțată de Tribunalul Mehedinți, 
Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
6902/101/2012, care face obiectul dosa-
rului nr.6902/101/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Mureş, anunță 
vânzarea directă urmată de supra-
ofertă, în condițiile prevăzute de art. 
118 din Legea 85 din 2006- privind 
procedura insolvenței, pe baza de regu-
lament aprobat, a bunului imobil 
*Proprietate imobiliară de tip indus-
trial- hale comercial-depozitare şi 
birouri, situate în localitatea Timi-
şoara, str. E. Baader, nr.13, județul 
Timiş, compusă din: -teren intravilan 
în suprafață de 1.015 mp, înscris în CF 
nr. 410601 Timişoara, având număr 
cadastral Top: 722/13/4/5/2 şi 
construcții: clădire birouri P+1E+M 
înscrisă în CF nr.410601, având număr 
cadastral Cad: C1 Top: 722/13/4/5/2; 
-teren intravilan în suprafață de 
2.688mp înscris în CF nr.410598 Timi-
şoara, având numar cadastral Top: 
722/13/4/2 şi construcții: depozit, 
magazie metalică şi birou-depozit 
înscrise în CF nr.410598 Timişoara, 
având număr cadastral Cad: C1 Top: 
722/13/4/2*, prețul de pornire fiind de 
470.000,00Euro (exclusiv TVA). Pasul 
de supraofertare este de 10%. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris mai sus, îl repre-
zintă Sentințele nr.151 din şedința 
publică din data de 23.03.2015 pronun-
țată de Tribunalul Mehedinți în 
dosarul nr.6902/101/2012/a102, prin 
care s-a dispus ridicarea suspendării, 
precum şi nr.177/2016 din şedința 
publică din data de 16.05.2016 pronun-
țată de Tribunalul Mehedinți în dosar 
nr.6902/101/2012 prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment. 
Supraofertele se vor depune în plicuri 
sigilate la birourile lichidatorilor judi-
ciari, situate în Dr.Tr.Severin, str.Iuliu 
Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.
Mehedinţi sau Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului, nr.7A, jud.Mehedinți, cu scri-

soare recomandată cu confirmare de 
primire sau direct cu primirea numă-
rului de înregistrare al supraofertei 
până la data de 31.05.2018, ora 14.00. 
Participarea la şedința de supraofer-
tare este condiționată de achiziţionarea 
caietului de sarcini, depunerea garan-
ției de participare în valoare de 10%, 
din prețul de pornire în contul SC 
Izometal-Magellan SRL nr.RO 98 
CARP 0360 0076 6158 RO01 deschis la 
Patria Bank şi a actelor de identificare 
ale ofertantului şi ale reprezentantului 
acestuia până la data de 31.05.2018, 
ora 14.00. Supraofertele vor fi însoțite 
obligatoriu de dovada achitării în 
contul de lichidare a unei cauțiuni de 
10% din prețul de 470.000Euro. Plicu-
rile conținând supraofertele vor fi 
deschise la data de 05.06.2018, ora 
11.00, la punctul de lucru al debitoarei 
situat în localitatea Timişoara, str.
Enric Baader, nr.13, jud.Timiş, în 
prezența celor interesați. Invităm pe 
toți cei care vor să se prezinte la 
şedința de supraofertare la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest scop 
şi până la acel termen să depună oferte 
de cumpărare. Somăm pe toți cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului 
să anunțe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancțiunea prevăzută de 
lege. Informații suplimentare la nr. 
tel.0252.32.82.93, 0744.528.869, 
0252.35.43.99, 0742.592.183.

l Lichidatorul judiciar, societăți 
profesionale de insolvență, asociate 
prin contract, Yna Consulting Sprl Şi 
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Turnu-Se-
verin, str. Mărăşeşti, nr.18, jud. Mehe-
dinți, anunță licitație publică cu 
strigare pentru vânzarea bunurilor 
mobile (mijloace fixe şi obiecte de 
inventar localizate în Timişoara, str.
Ovidiu Cotrus, nr.24, Județul Timiş) 
existente în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 
2, județul Mehedinți, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului Mehe-
dinți sub nr. J25/276/2012, având cod 
de identificare fiscală nr.6633311, 
aflată în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, conform sentinței nr. 177/2016 
din şedința publică din data de 
16.05.2016 pronunțată de Tribunalul 
Mehedinți în dosar nr.6902/101/2012, 
după cum urmează: sunt scoase la 
vânzare bunurile mobile existente în 
patrimoniul debitoarei SC Izome-
tal-Magellan SRL, constând în 
mijloace fixe şi obiecte de inventar 
localizate în Timişoara, str. Ovidiu 
Cotrus, nr.24, Județul Timiş. Lista 
acestor bunuri poate fi consultată la 
sediul lichidatorului judiciar, precum şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar www.
ynaconsulting.ro şi www.consultant-in-
solventa.ro. Valorificarea bunurilor 
mobile se va face individual, prin lici-
tație publică cu strigare. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor mobile descrise mai sus, îl repre-
zintă Sentința nr.177/2016 din şedința 
publică din data de 16.05.2016, 
pronunțată de Tribunalul Mehedinți, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
6902/101/2012, prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitoarei SC Izometal-Ma-
gellan SRL. Participarea la licitație 
este condiționată de achiziționarea 
caietului de sarcini şi consemnarea 
unei cauțiuni de 10% din prețul de 
pornire al licitației, până la începerea 
licitației în contul unic de insolvență 
deschis la Patria Bank, sub nr.RO 98 
CARP 0360 0076 6158 RO01. Licitația 
pentru bunurile mobile va avea loc la 
punctul de lucru al debitoarei situat în 
localitatea Timişoara, str.Enric Baader, 
nr.13, jud.Timiş, la data de 08.05.2018, 
ora 13.00, iar în cazul în care bunurile 
nu vor fi valorificate, licitația va fi 
reluată, în aceleaşi condiții, în fiecare zi 
de marți a săptămânii, ora 13.00, până 
la valorificarea tuturor bunurilor 

mobile. Informații suplimentare 
privind bunurile scoase la licitație, la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 5 2 . 3 2 8 . 2 9 3 , 
0 7 4 4 . 5 2 8 . 8 6 9 ,  0 2 5 2 . 3 5 4 . 3 9 9 , 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consultant-in-
solventa.ro.

l Debitorul S.C. Panital Construct 
S.R.L. societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil 
”construcție C 2” în suprafață 
construită de 348,41mp, aflat în patri-
moniul societății debitoare Panital 
Construct SRL, ce se afla edificat pe 
teren în propietatea d-lui Mihalache 
Ion Lucian, ce nu face obiectul 
vânzării, situat în Mun. Ploieşti, Str. 
Ştrandului, Nr. 3, Județ Prahova. 
Prețul de pornire al licitației – 
190.495,00 Lei exclusiv TVA. 2. Alte 
mijloace fixe aparținând S.C. Panital 
Construct S.R.L. Prețul caietului de 
sarcini pentru imobil (clădire) aflat în 
proprietatea S.C. Panital Construct 
S.R.L este de 1.000,00 lei exclusiv TVA.  
Prețul de pornire al licitației pentru 
imobil ”construcție C 2” şi mijloacele 
fixe, reprezintă 60% din valoarea de 
piață exprimată în Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA. Listele cu 
mijloace fixe şi Caietul de sarcini 
pentru imobil “construcție C 2“ pot fi 
obținute de la lichidatorul judiciar cu 
un telefon în prealabil la 021.318.74.25.  
Participarea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul nr. 
RO87BITRPH1RON037769CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA Italia 
Montebelluna Suc. Bucureşti –Ag. 
Ploieşti, până cel târziu cu 24 ore 
înainte de şedința de licitație, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a lici-
tației; -achiziționarea până la aceeaşi 
data a Caietelor de sarcini şi a Regula-
mentelor de licitație pentru proprie-
tatea imobiliară şi pentru mijloace fixe, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară şi 
mijloacele fixe, prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 08.05.2018 
ora 11:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data 
15.05.2018; 22.05.2018; 29.05.2018; 
05.06.2018, ora 11:00. Toate şedințele 
de licitații se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, 
Județ Prahova. Pentru relații sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro

PIERDERI
l Pierdut cartela tahograf cu seria 
00000000075PA000 o declar nulă.

l Pierdut Certificat de Medic Specialist 
Medicină de Familie, având seria S₁, 
nr.021307, eliberat la data de 01.11.2013 
cu număr de înregistrare 18172 de către 
Ministerul Sănătății pe numele Acri-
vopol I. Alexandru Narcis. Se declară 
nul.

l Pierdut certificat constatator cu 
numarul 8148 din 30.04.2008 aparti-
nand firmei Bogdan Trans SRL din 
mun. Oltenita. Il declar nul

l Piedut titlu de proprietate nr. 145688, 
codul 165005 eliberat de Comisia jude-
teana pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor Vaslui. Il 
declar nul.

l Pierdut diplomă instruire curs comu-
nicaţii, pe numele Constantinescu 
Marian, unitatea emitentă Batalionul 
Instrucţie Comunicaţii şi Informatică, 
Fraţii Buzeşti Dolj, seria O nr. 0005583, 
data eliberări 26.05.2013 promoţia 2013.


