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OFERTE SERVICIU
l SC General Electro Proexim SRL caută elec-
trician joasă și medie tensiune. Candidatul ideal: 
absolvent de școală de profil energetic sau califi-
care în domeniu energetic, carnetul de conducere 
B- prezintă un avantaj. Salariu atractiv în 
funcție de experiență, bonusuri, bonuri de masă. 
Cazare și transport asigurat pentru persoanele 
care nu sunt din București. Pentru mai multe 
detalii sunați la: 0770.369.391.

l În temeiul prevederilor art. 7 (2) din Legea nr. 
319/2003 privind Statutul personalului de cerce-
tare – dezvoltare, Institutul Naţional de Cerce-
tări Economice  ”Costin  C. Kiriţescu” 
organizează,  în perioada 15 aprilie 2020 - 27 mai 
2020, la sediul Centrului de Economie Montană 
CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, 
jud. Suceava, concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante: Cercetător știinţific gradul 
III (1 post cu 1/2  normă); Cercetător știinţific (1 
post  normă întreagă și 2 posturi  cu 1/2  normă); 
Asistent de cercetare știintifică (2 posturi cu  ½  
normă), cu prezența la Centrul de Economie 
Montană CE-MONT din Vatra Dornei. Înscrie-
rile la concurs se fac până pe data de 18 mai 
2020, ora 1600. Documentele aferente concur-
sului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile 
generale și specifice, calendarul concursului și 
bibliografia sunt afișate  la sediul  Centrului de 
Economie Montană CE-MONT din Vatra 
Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava și pe 
site-ul http://www.ce-mont.ro/index.php/ro/. 
Dosarele se primesc, atât prin poștă cât și direct, 
la sediul Centrului de Economie Montană 
CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, 
jud. Suceava până la data de  18.05.2020 , ora 
1600, tel.: 0330.110.030. Mobil: 0727368054.

l Primăria comunei Budacu de Jos, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, organizează concurs în data de 
14 mai 2020, ora 10.00-proba practică  pentru 
ocuparea următorului post vacant: 1 post de 
îngrijitor din cadrul Compartimentului Gospo-
dărire-Întreţinere aparţinând aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Budacu de 
Jos, principalele atribuţii ale postului potrivit 
fișei postului fiind acelea de deservire (inclusiv 
întreţinerea clădirilor și instalaţiilor) a Primăriei 
comunei Budacu de Jos, Căminelor culturale de 
pe raza comunei și a Sălii de sport din localitatea 
Budacu de Jos. a) Condiţii generale de  partici-
pare la concurs: Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 3 din 
Regulamentul-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractuale din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286/2011. b) Condiţii 
specifice 1 post de îngrijitor: Minim studii gene-
rale; c) Tipul probelor de concurs: pentru postul 
de îngrijitor, concursul constă în proba practică 
și interviu. Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Budacu de Jos, localitatea 
Budacu de Jos, nr. 251, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
în data de 14 mai 2020, ora 10.00-proba practică. 
d) Termenul limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 10 zile lucrătoare de la data publicării 
concursului, 4 mai 2020, orele 16.00 la Registra-
tura Primăriei Budacu de Jos. Informaţii deta-
liate privind conţinutul dosarului de concurs și 
probele de concurs, sunt afișate la sediul Primă-
riei comunei Budacu de Jos și pe site-ul www.
budacudejos.ro-secţiunea Concursuri. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la Comparti-
mentul resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Budacu de 
Jos sau la telefon: 0263272006/ 0263272229.

l Spitalul Orășenesc Turceni, cu sediul în 
Turceni, strada Sănătății, număr 1, judeţul Gorj, 
organizează concurs sau examen după caz, 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, 
de: -un post de spălătoreasă -secția psihiatrie 
cronici a Spitalului Orășenesc Turceni, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va desfă-

șura astfel: -Proba scrisă în data de 12.05.2020, 
ora: 10.00; -Proba interviu în data de 18.05.2020, 
ora: 10.00. Pentru participarea la concurs sau 
examen după caz, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii școală gene-
rală; -fără vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau examen, 
după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, data limită de depunere a dosa-
relor fiind 04.05.2020, ora 15.00, la sediul Spita-
lului Orășenesc Turceni, biroul RUNOS. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orășenesc 
Turceni, persoană de contact: Mănoiu Elisabeta, 
telefon 0253.335.035, fax: 0253.335.034. E-mail: 
spitalulorasenescturceni@yahoo.com.

l Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și 
Avansate al Filialei Timișoara a Academiei 
Române, cu sediul în Timișoara, Bv.Mihai 
Viteazu, nr.24, în conformitate cu dispozițiile 
Legii 319/2003 și Ordinul Ministrului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice nr.6129/2016, 
organizează în data de 19 mai 2020, ora 10.00, 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
cercetător științific gradul I, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată în domeniul Fizică, 
specialitatea „Fluide controlabile magnetic și 
aplicații”. Dosarele de concurs, întocmite 
conform Legii 319/2003 privind statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare se depun la 
Registratura Filialei Timișoara a Academiei 
Române din Bv.Mihai Viteazu, nr.24, până la 
data de 15 mai 2020, ora 14.00. Condițiile nece-
sare în vederea participării la concurs și ocupării 
postului de CS I, precum și etapele concursului 
sunt prezentate pe site-ul Academiei Române 
Filiala Timișoara http://acad-tim.tm.edu.
ro/?p=67 și afișate la avizierul de la sediul insti-
tuției. Detalii privind concursul se pot obține la 
telefon 0256.491816 sau 0739.947.775 sau la 
secretariatul Filialei Timișoara a Academiei 
Române. 

l Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și 
Avansate al Filialei Timișoara a Academiei 
Române, cu sediul în Timișoara, Bv. Mihai 
Viteazu, nr.24, în conformitate cu dispozițiile 
Legii 319/2003 și Ordinul Ministrului Educației 
Naționale și Cercetării Științifice nr.6129/2016, 
organizează în data de 20 mai 2020, ora 10.00, 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
cercetător științific gradul I, jumătate de normă, 
perioadă nedeterminată, în domeniul Inginerie 
civilă, specialitatea „Construcții Metalice”. 
Dosarele de concurs, întocmite conform Legii 
319/2003 privind statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare se depun la Registratura Filialei 
Timișoara a Academiei Române din Bv.Mihai 
Viteazu, nr.24, până la data de 15 mai 2020, ora 
14.00. Condițiile necesare  în vederea participării 
la concurs și ocupării postului de CS I, precum și 
etapele concursului sunt prezentate pe site-ul 
Academiei Române Filiala Timișoara http://
acad-tim.tm.edu.ro/?p=67 și afișate la avizierul 
de la sediul instituției. Detalii privind concursul 
se pot obține la telefon 0256.491.816 sau 
0739.947.775 sau la secretariatul Filialei Timi-
șoara a Academiei Române.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de 
depozitare și servicii conexe. Detaliile complete 
pot fi găsite pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea 
„Anunţuri” - „Anunţuri de achiziţie de bunuri și 
servicii”.

l SC Agroindaf Afumați SA, titular al proiec-
tului Reabilitare Baraj Afumați II, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Ilfov, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Reabilitare Baraj II, propus a fi 
amplasat în Comuna Afumați, județul Ilfov, pe 
râul Pasărea, în amonte de DN2. Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului APM 
Ilfov din Str. Aleea Morii, nr. 1, sector 6, Bucu-
rești, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, 

precum și la următoarea adresă de email: 
office@apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii /observații la proiectul de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

l Vasile Costin, titular al proiectului Construire 
Locuinţe Colective P+2, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul Construire 
Locuinţe Colective P+2, propus a fi amplasat în 
Craiova, Str. Bătrânilor, Nr. 7, Dolj. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, Str.
Petru Rareș, Nr. 1, Jud. Dolj, în zilele de luni-joi 
între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-
14.00, precum și la următoarea adresa de 
internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii /observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

l SC Euro Parts Distribution SRL, cu sediul în 
Mun.București, sector 4, Str.Slt.Ionescu 
Gheorghe, nr.13, bloc 136, titulari ai planului/
programului „Construire hală depozitare piese 
auto, birouri P+2E împrejmuire utilități și orga-
nizare de șantier”, din jud.Ilfov, oraș Comuna 
Cernica, identificat prin Nr. Cad.: 57595, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru planul/
programul menționat. Informațiile privind 
programul /proiectul propus poate fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni 
până joi, între 9.00-11.00. Observații/comentarii 
și sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov 
(tel. 021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440).

l Denumirea societății SC Socar Petroleum SA, 
cu sediul în str.Pechea, nr.32-36, sector 1, Bucu-
rești, titular al activității CAEN 4730 -Comerț cu 
amănuntul al carburanților pentru autovehicule 
în magazine specializate la adresa Comuna 
Chiajna, Șoseaua de Centură, nr.1 Bis, județ 
Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației de mediu 
pentru activitate. Informațiile și observațiile 
publicului privind potențialul impact asupra 
mediului al activității pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6, București, tel./fax 
021.430.15.23; 021.430.14.02, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00.  

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. 15.04.2020. Președintele Asocia-
ției Grupul de Acțiune Locală Colinele Olteniei, 
dl. Drăgușin Ionuț Teodor, convoacă membrii 
asociației pentru Adunare Generală Ordinară la 
data de 24.04.2020, ora 11.00, la sediul asociației, 
Comuna Coțofenii din Dos, Str. Nicu Iovipale, 
Nr. 170, Județul Dolj, având următoarea ordine 
de zi: Pct.1.Aprobarea repartizării profitului net 
pe anul 2019. Pct. 2. Aprobarea bilanțului 
contabil și a contului rezultatului exercițiului pe 
anul 2019. Pct. 3. Diverse. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul asociației 
sau la telefon: 0786.761.304.

l În conformitate cu prevederile Legii societă-
ţilor nr. 31/1990, republicată‚ cu modificările și 
completările ulterioare și dispozițiile Actului 
Constitutiv al Societății, Administratorul unic al 
Sc Complex Hotelier Gorjul SA convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în 
data de 18.05.2020, ora 11.00, în Sala de confe-
rințe a Hotelului Gorj, situat în Tg-Jiu, Calea 
Eroilor, nr. 6, jud. Gorj, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale 
întocmite la data de 31.12.2019, pe baza rapoar-
telor prezentate de administratorul unic și 
cenzori; 2. Descărcarea de gestiune a administra-
torului unic pentru perioada anului încheiat, 
respectv 2019; 3.Stabilirea și aprobarea Buge-

tului de venituri și cheltuieli, precum și a progra-
mului de activitate pentru anul 2020; 4.Alegerea/
reconfirmarea cenzorilor al căror mandat înce-
teaza în anul 2020 și stabilirea indemnizației 
acestora. În cazul în care la prima convocare din 
data de 18.05.2020 nu se va întruni cvorumul 
statutar, Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor își va desfășura lucrările la a doua convo-
care, care va avea loc în data de 19.05.2020, în 
același loc, la aceleași ore, cu aceeași ordine de zi.

l Convocator. Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor, IT-PAC Romania SA. In temeiul 
dispozitiilor art. 111, alin. 1 din Legea societa-
tilor nr.31/1990, republicata si modificata si ale 
art. 28 din Actul Constitutiv al IT-PAC Romania 
SA, Administratorul Unic al societatii dl. Phil 
Knut  Gerhard convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor IT-PAC Romania SA 
(denumita si AGOA) la sediul social al societatii 
din mun. Bucuresti, str. Dimitrie Tichindeal nr. 
9, C2, sector 5, in ziua de  18 Mai 2020, orele 
9:00. In situatia neindeplinirii conditiilor de 
validitate la prima convocare, urmatoarea 
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor este 
convocata pentru data de 19 Mai 2020 cu menti-
nerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasu-
rare. La aceasta Adunare Generala a 
Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa 
voteze toti actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 5 Mai 2020, 
stabilita ca data de referinta. Ordinea de zi 
AGOA: 1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea 
Raportului de gestiune al Administratorului 
Unic pe anul 2019, a Raportului  auditorului 
financiar pe anul 2019, a Bilantului contabil, a 
contului de profit si pierderi pe anul 2019. 2. 
Aprobarea repartizarii profitului pentru 2019. 3. 
Aprobarea descarcarii Administratorului Unic 
de gestiunea exercitiului finaciar pe 2019. 4. 
Discutarea și aprobarea prelungirii cu o peri-
oadă de încă 1(un) an de zile, în anul 2020-2021 
a perioadei de contractare a liniei de credit 
contractate de către Societate de la BCR-S.A. cu 
menţinerea garanţiilor constituite de către socie-
tate și anume ipoteca imobiliară asupra imobi-
lului situat în Str.Hurezului nr.3, Făgăraș, jud.
Brașov, și suplimentarea acestora (dacă va fi 
cazul) la momentul prelungirii. 5.Diverse. 6. 
Mandatarea Doamnei Petcu Anisoara, Direc-
torul General al Societăţii, cu posibilitatea de 
substituire, pentru: (i)a incheia si /sau semna, în 
numele Societăţii si /sau al acţionarilor Socie-
tăţii: hotărârile prezentei Adunări Generale 
Ordinare, oricare si toate hotărârile, documen-
tele, aplicaţiile, formularele si cererile adoptate/ 
întocmite în scopul sau pentru executarea hotă-
rârilor, în relaţie cu orice persoană fizică sau 
juridică, privată sau publică, si pentru (ii)a 
efectua toate formalităţile legale pentru înregis-
trare, publicitate, opozabilitate, executare si 
publicare a hotărârilor adoptate. Administrator 
Unic, Pihl Knut Gerhard

l Președintele Consiliului de administraţie 
Nasir Iqbal Convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor societăţii AGROMEC 
Balaciu S.A., persoană juridică română, cu 
sediul în comuna Balaciu, Calea București nr.2, 
Corp C14, parter, biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa, 
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J21/458/2012, cod fiscal RO 2069440 („Socie-
tatea”), din iniţiativa Consiliului de Adminis-
traţie, pentru data de 20.05.2020, orele 10.00, la 
sediul social al Societăţii. În cazul în care 
adunarea generală convocată nu se va putea ţine 
la data primei convocări, din lipsă de cvorum, o 
a doua adunare generală se va putea ţine pe data 
de 21.05.2020, ora 10.00, la sediul social al Socie-
tăţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0728118239. Adunarea Generală Ordi-
nară va avea următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea balanţei de verificare la 31.12.2019 și a 
situaţiilor financiare anuale la 31.12.2019 
compuse din „Bilanţ”, „Contul de profit și pier-
dere”, „Date informative” și „Note explicative la 
situaţiile financiare anuale”, ţinând cont de 
Raportul de gestiune al administratorilor la 
31.12.2019. 2. Aprobarea profitului contabil 
înregistrat la 31.12.2019, în sumă de 1.195.566,00 
Lei și se repartizeaza după cum urmează: -0 Lei– 
rezerva legală; -1.195.566,00 Lei- valoare rămasă 

nerepartizată. Decizia repartizării acesteia va fi 
luată ulterior. 3. Aprobarea Raportului Comisiei 
de Cenzori.  4. Aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2020. 5. Aprobarea 
împuternicirii Dlui. Joao Costa de Castro, 
pentru a semna în numele și pentru acţionari, 
toate documentele și declaraţiile, să solicite orice 
atestări, inclusiv completarea tuturor documen-
telor și îndeplinirea tuturor formalităţilor nece-
sare înregistrării prezentei Decizii. 6. Diverse.

l Președintele Consiliului de administraţie 
Nasir Iqbal Convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii Agrozootehnica 
Făcăeni S.A., cu sediul în comuna Făcăeni, 
strada Fetești nr. 264, Corp C2, parter, biroul nr. 
1, judeţul Ialomiţa, având nr. de ordine în Regis-
trul Comerţului J21/463/2012, cod fiscal RO 
2081346 („Societatea”), din iniţiativa Consiliului 
de Administraţie, pentru data de 20.05.2020, ora 
12.00, la sediul social al Societăţii. În cazul în 
care adunarea generală convocată nu se va 
putea ţine la data primei convocări, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare generală se va putea 
ţine pe data de 21.05.2020, ora 12.00, la sediul 
social al Societăţii. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0728118239. Adunarea Gene-
rală Ordinară va avea următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea balanţei de verificare la 31.12.2019 
și a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2019 
compuse din „Bilanţ”, „Contul de profit și pier-
dere”, „Date informative” și „Note explicative la 
situaţiile financiare anuale”, ţinând cont de 
Raportul de gestiune al administratorilor la 
31.12.2019. 2. Aprobarea pierderii contabile 
înregistrată la 31.12.2019, în sumă de 
1.983.946,00 Lei. 3. Aprobarea Raportului Comi-
siei de Cenzori. 4. Aprobarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli pentru anul 2019. 5. Aprobarea 
împuternicirii Dlui. Joao Costa de Castro, 
pentru a semna în numele și pentru acţionari, 
toate documentele și declaraţiile, să solicite orice 
atestări, inclusiv completarea tuturor documen-
telor și îndeplinirea tuturor formalităţilor nece-
sare înregistrării prezentei Decizii. 6. Diverse.

l Consiliul de Administrație al societăţii IMSAT 
SA, cu sediul în București, Bd. Iuliu Maniu nr.7, 
corp B, etaj 3, sector 6, având nr. de înregistrare 
la ORC– J40/1015/1991, CUI: 1571536, 
convoacă la sediul său adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor la data de 20.05.2020, ora 
10.00, și adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor la data de 20.05.2020, ora 12.00 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 06.05.2020, cu 
următoarea ordine de zi: I. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor: 1. Prezentarea și apro-
barea Raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul financiar al 
anului 2019. 2. Prezentarea raportului audito-
rului financiar asupra situațiilor financiare ale 
anului 2019. 3. Prezentarea și aprobarea situați-
ilor financiare ale anului 2019 și stabilirea 
modului de repartizare a profitului. 4. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al societății 
pentru anul 2020. 5. Aprobarea planului de 
investiții pentru anul 2020.  6. Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru activitatea 
desfășurată până la data de 31.12.2019, în baza 
Raportului de gestiune și a Raportului de audit; 
7. Prelungirea cu 1 an a duratei contractului de 
audit financiar încheiat cu S.C. Ernst & Young 
Assurance Services S.R.L. II. Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor: 1. Modificarea 
Actului constitutiv al societății ca și consecinţă a 
închiderii și radierii sediului social din București, 
Bdul. Iuliu Maniu nr.7, corp B, etaj 3, sector 6 și 
înfiinţării noului sediu social din București, Str. 
Sergent Ghercu Constantin 1B, etajele 9 și 10, 
sector 6, sens în care articolul 2.4.1 din Actul 
Constitutiv al Societăţii va prevedea următoa-
rele: „Sediul social al societăţii este în București, 
Str. Sergent Ghercu Constantin 1B, etajele 9 și 
10, sector 6.” 2. Desemnarea Doamnei Ligia 
Ionescu– Director General– să semneze Actul 
constitutiv actualizat al societății. În cazul în 
care cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea Generală Ordinară și 
Adunarea Gererală Extraordinară a Acţionarilor 
se vor ţine la data de 21.05.2020, ora 10, 
respectiv ora 12, în același loc, cu aceeași ordine 
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de zi. Documentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi 
a adunării, precum şi formularele de procură 
specială pot fi obţinute de la sediul societății.  
Informații suplimentare se pot obţine la tel.: 
021/316.66.00/274. Acţionarii pot participa la 
adunările generale personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura specială în original 
se depune la sediul societății conform legii.  
Acționarii pot vota prin corespondenţă prin 
utilizarea „Buletinului de vot prin corespon-
denţă” care poate fi obţinut de la sediul socie-
tăţii. Buletinul de vot prin corespondenţă trebuie 
transmis la sediul societăţii până cel târziu în 
data de 06.05.2020.

l Convocare: Administratorul Unic al SC 
STICEROM SA, înregistrată la Registrul 
Comerţului cu nr.de ordine J40/53/1991, cod 
unic de înregistrare fiscală RO331608, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la 
sediul său din str. Şelari, nr.9-11, sector 3, Bucu-
reşi în data de 22 Mai 2020 ora 10 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea 
raportului  Administratorul Unic privind activi-
tatea economico-financiară desfăşurată în anul 
2019; 2. Prezentarea şi aprobarea Raportului 
Auditorului, privind situaţiile financiare ale SC 
STICEROM SA în anul 2019; 3. Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea bilanţului contabil şi a 
contului de profit şi pierdere  pentru anul 2019; 
4. Aprobarea programului de venituri şi cheltu-
ieli pentru anul 2020; 5. Aprobarea programului 
de investiţii şi reparaţii pentru anul 2020; 6. 
Alegerea Administratorului Unic al societăţii; 7. 
Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului din 
data de 22 Mai 2020 Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor se reprogramează în data de 
23 Mai 2020 la aceeaşi ora şi loc. Relaţii la 
telefon: 021.3.14.32.27; 0724570462. Aminis-
trator Unic Nicolae Cioboiu.

l Convocator. Consiliul de Administrație al 
UPA CARPAȚI SA, cu sediul social în Bucu-
reşti, şos.Pipera, nr.52, sector 2, înregistrată în 
registrul comerțului sub nr.J40/29098/1992, CUI 
3021130, în temeiul art.117 din Legea nr. 
31/1990 republicată, cu completările şi modifică-
rile ulterioare, precum şi a actului constitutiv al 
societății, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor pentru data de 18 mai 2020, 
ora 16.00, la sediul social al societății, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Prezentarea şi aprobarea 
raportului de activitate al Consiliului de Admi-
nistrație privind activitatea exercitată în anul 
2019. 2.Discutarea şi aprobarea bilanțului şi a 
situațiilor financiare anuale, pe baza raportului 
Comisiei de cenzori pentru exercițiul anului 
2019. 3. Aprobarea activității Consiliului de 
Administrație şi descărcarea de gestiunea anului 
2019. 4. Realegerea Consiliului de Administrație 
pentru un nou mandat de 4 ani; lista cuprinzând 
informații cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcția de administrator se 
află la dispoziția acționarilor, putând fi consul-
tată şi completată de aceştia. 5. Realegerea 
Comisiei de Cenzori pentru un nou mandat de 3 
ani. 6.Mandatarea Consiliului de Administrație 
în vederea achiziției de părți sociale /acțiuni la 
societățile unde UPA CARPAȚI SA este asociat/
acționar. 7. Stabilirea indemnizației membrilor 
Consiliului de Administrație şi Comisiei de 
Cenzori, precum şi a salariului Directorului 
General pentru anul 2020. 8. Prezentarea, discu-
tarea şi aprobarea bugetului de venituri şi chel-
tuieli, precum şi a programului de activitate 
pentru anul 2020. 9. Diverse. Dacă nu vor fi 
îndeplinite condițiile de validitate la prima 
convocare, a doua convocare va fi stabilită 
pentru data de 19 mai 2020, ora 16.00, cu 
aceeaşi ordine de zi şi în aceeaşi locație.

l Completarea Ordinii de Zi a Convocatorului 
Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare 
ale Acţionarilor Bittnet Systems SA. În confor-
mitate cu prevederile art. 117(1) din Legea soci-
etăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Actului constitutiv, 
Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață şi ale Regula-

mentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare şi operațiuni de piață, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca 
urmare a propunerilor de completare a Convo-
catorului emis la data de 20.03.2020 şi publicat 
în Monitorul Oficial nr. 1177/26.03.2020 şi 
conform Deciziei Consiliului de administrație 
nr. 5/13.04.2020, Consiliului de Administrație al 
societăţii BITTNET SYSTEMS SA -persoană 
juridică română, cu sediul social în Bucureşti, 
Str. Şoimuş nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, sector 4 şi 
cu adresa de corespondență la sediul secundar 
din Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 26, Clădirea 
„Plaza Romania Offices”, et. 1, sector 6, înregis-
trată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înre-
gistrare RO21181848, emite Completări ale 
Ordinii de Zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor stabilită pentru data 
29.04.2020, ora 12.00, la adresa sediului 
secundar situat în Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 
26, Clădirea „Plaza Romania Offices”, et. 1, 
sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe şi 
să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei 
de 21.04.2020, considerată Data de Referinţă, în 
registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul 
Central SA. 1.Se completează punctul 2 de pe 
ordinea de zi a AGEA şi va avea următorul 
cuprins: Aprobarea majorării capitalului social 
cu suma de 8.907.489,3Lei prin emisiunea a 
89.074.893 noi acţiuni cu valoare nominală de 
0,1 Lei/ acţiune în beneficiul acţionarilor înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozi-
tarul Central la data de înregistrare ce va fi 
stabilită de AGA. Repartizarea acţiunilor nou 
emise se va face în proporție de 7 acţiuni 
gratuite pentru fiecare 10 acţiuni deţinute. Dacă 
în cazul unui acționar aplicarea proporției de 
7/10 conduce la un număr de acțiuni care nu 
este este număr întreg, numărul nou de acțiuni 
ce urmează a fi primite se calculează prin rotun-
jire la întregul inferior. Societatea va compensa 
acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin 
intermediul Depozitarului Central. Suma de 
compensat se obține înmulțind fracția cu zece 
zecimale cu prețul de compensare şi rotunjind 
apoi la două zecimale rezultatul înmulțirii. 
Prețul de compensare a fost determinat conform 
art. 176 din Reg. 5/2018 şi este de 1,0155 Lei. De 
exemplu în cazul în care, prin aplicarea rapor-
tului de alocare rezultă 1,5 acțiuni, respectivul 
acționar va primi 1 acțiune nouă şi 0,50 Lei. 
Majorarea capitalului social se va realiza prin 
utilizarea următoarelor surse: a.capitalizarea 
primelor de emisiune în valoare de 7.087.082 
Lei; b. capitalizarea sumei de 1.820.407 Lei din 
profitul nedistribuit din anii anteriori. Apro-
barea datei de de înregistrare (definită ca fiind 
data care serveşte la identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a datei 
ex-date şi data plății, astfel: 21.07.2020 -data de 
înregistrare; 20.07.2020 -data ex-date; 
22.07.2020 -data plății acțiunilor noi; 03.08.2020 
-data plății pentru fracțiile rezultate din rotun-
jirea la întregul inferior. 2. Se completează 
punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA şi va avea 
următorul cuprins: Aprobarea majorării capita-
lului social cu suma de 1.272.498,5Lei prin 
emisiunea a 12.724.985 noi acţiuni cu valoare 
nominală de 0,1Lei /acţiune în beneficiul acţio-
narilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
ţinut de Depozitarul Central la data de înregis-
trare ce va fi stabilită de AGA. Repartizarea 
acţiunilor nou emise se va face 1 acţiune 
gratuită pentru fiecare 10 acţiuni deţinute. Acți-
onarii sunt de acord că acțiunile astfel dobândite 
vor fi lăsate la dispoziția societății, pentru o 
perioadă de 12 luni de la data dobândirii, în 
vederea aducerii la îndeplinire a stock option 
plan-urilor aprobate. Astfel, Depozitarul 
Central va încărca acțiunile direct în contul 
Societății, iar acționarii de la data de înregistrare 
vor primi contravaloarea valorii nominale -0,1 
Lei per acțiune. Dacă în cazul unui acționar 
aplicarea proporției de 1/10 conduce la un 
număr de acțiuni care nu este număr întreg, 
numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite 
se calculează prin rotunjire în jos la primul 
număr întreg. Societatea va compensa acționarii 
pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul 
Depozitarului Central. Suma de compensat se 
obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu 

prețul de compensare şi rotunjind apoi la două 
zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compen-
sare a fost determinat conform art.176 din Reg. 
5/2018 şi este de 1,0155 Lei. Majorarea capita-
lului social se va realiza prin utilizarea următoa-
relor surse: profitul anului 2019, în suma de 
1.272.498,4 Lei. Aprobarea datei de de înregis-
trare (definită ca fiind data care serveşte la 
identificarea acţionarilor asupra cărora se 
răsfrânge hotărârea), a datei ex-date şi data 
plății, astfel: 21.07.2020 -data de înregistrare; 
20.07.2020 -data ex-date; 22.07.2020 -data plății 
pentru acțiunile noi; 03.08.2020 -data plății 
pentru fracțiile rezultate din rotunjirea la 
întregul inferior. 3. Se completează punctul 4 de 
pe ordinea de zi a AGEA şi va avea următorul 
cuprins: Aprobarea majorării capitalului social 
prin realizarea de noi aporturi în formă 
bănească din partea acţionarilor înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul 
Central la data de înregistrare ce va fi stabilită 
de AGA. Majorarea de capital social este supusă 
aprobării adunării generale a acţionarilor prin 
derogare la prevederile art. 12.6 din actul consti-
tutiv. Majorarea va avea loc în următoarele 
condiţii: a.Numărul de acţiuni nou emise va fi de 
18.178.550 cu valoarea nominală de 0,1Lei/
acţiune şi o primă de emisiune a cărei formulă 
calcul va fi decisă de Adunarea Generală: 
Propunere de formulă de calcul primă emisiune: 
[(preț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile)/
factor de ajustare] -0,1. Propunere factor de 
ajustare: 1,2. Prețul mediu va fi calculat în 
funcție de data depunerii în format fizic la 
registratura ASF a Prospectului/ Propsectului 
Proporționat aferent majorării. b.Majorarea 
capitalului social se realizează prin oferirea 
acţiunilor noi spre subscriere, în cadrul drep-
tului de preferinţă, către: i.acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la data de înregistrare 
aferentă majorării capitalului social care nu 
şi-au înstrăinat drepturile de preferinţă în peri-
oada de tranzacționare a acestora şi ii. persoa-
nelor care au dobândit drepturi de preferință, 
inclusiv prin cumparare, în perioada de tranzac-
ționare a acestora. c. După expirarea perioadei 
de exercitare a dreptului de preferinţă, acţiunile 
nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre 
subscriere în cadrul unui plasament privat, la un 
preţ ce va fi mai mare decât preţul oferit acţio-
narilor conform pct. a) de mai sus. d. Drepturile 
de preferinţă vor fi tranzacţionabile în cadrul 
pieţei relevante administrată de Bursa de Valori 
Bucureşti, în conformitate cu reglementările 
specifice acestei pieţe. e. Numărul drepturilor de 
preferinţă emise va fi egal cu numărul acţiunilor 
emise de Societate înregistrate în registrul acţio-
narilor, fiecarui acţionar înregistrat în registrul 
acţionarilor la data de înregistrare aferentă 
majorării de capital social urmând să îi fie alocat 
un număr de drepturi de preferinţă egal cu 
numărul acţiunilor deţinute. f. Pentru subscri-
erea a 10 acţiuni noi în cadrul dreptului de 
preferinţă este necesar un număr de 70 drepturi 
de preferinţă. Un deținător de drepturi de prefe-
rință îndreptățit să participe în majorarea de 
capital poate achiziţiona un număr maxim de 
acţiuni nou-emise calculat prin împărţirea 
numărului de drepturi de preferinţă deţinute la 
numărul  drepturilor de preferinţă necesare 
pentru a subscrie o acţiune nouă. În cazul în 
care din calculul matematic numărul maxim de 
acţiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului 
de preferinţă nu este un număr natural, 
numărul maxim de acţiuni care poate fi efectiv 
subscris va fi rotunjit în minus la numărul 
natural imediat inferior. g. Perioada de exerci-
tare a dreptului de preferinţă va fi de o lună de 
la data stabilită în prospectul/ prospectul 
proporţionat de ofertă şi va începe la o dată 
ulterioară datei de înregistrare aferentă majo-
rării capitalului social şi datei de publicare a 
hotărârii în Monitorul Oficial al României. h. 
Acţiunile rămase nesubscrise după oferirea 
acestora în cadrul unui plasament privat vor fi 
anulate prin decizia Consiliului de Adminis-
trație prin care se constată rezultatele efective 
ale majorării capitalului social şi prin care se 
aprobă modificarea actului constitutiv, urmând 
ca valoarea majorării capitalului social să fie 
determinată prin raportare la acţiunile efectiv 
subscrise în cadrul etapelor menţionate la punc-

tele mai sus. i. Drepturile de alocare a acțiunilor 
subscrise în cadrul celor două etape vor fi 
tranzacţionabile în cadrul pieţei relevante admi-
nistrată de Bursa de Valori Bucureşti, în confor-
mitate cu reglementările specifice acestei pieţe. j. 
Majorarea capitalului social se realizează pentru 
asigurarea implementării planurilor de dezvol-
tare ale Grupului. k. Consiliul de Administrație 
este autorizat să întreprindă orice demersuri 
necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotă-
rârii de majorare de capital social, inclusiv dar 
fară a se limita la: i.contractarea serviciilor 
necesare pentru întocmirea documentaţiei nece-
sare implementării majorării de capital social, 
inclusiv dar fară a se limita la redactarea docu-
mentului de prezentare a drepturilor de prefe-
rinţă, prospectul/ prospectul proporţionat 
pentru derularea exercitării dreptului de prefe-
rinţă, precum şi pentru derularea efectivă a 
majorării capitalului social; ii.perioada de 
subscriere şi modalităţile de plată; iii.detaliile 
tranzacționabilității drepturilor de preferință şi 
a celor de alocare pe piața relevantă adminis-
trată de Bursa de Valori Bucureşti; iv. stabilirea 
tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. 
utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau 
prin transfer direct); v.anularea acțiunilor 
nesubscrise în ultima etapă a emisiunii; vi.adop-
tarea tuturor deciziilor necesare pentru imple-
mentarea hotărârii de majorare a capitalului 
social; vii.modificarea actului constitutiv 
conform rezultatelor majorării de capital social. 
Aprobarea datei de de înregistrare (definită ca 
fiind data care serveşte la identificarea acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), a 
datei ex-date şi data plății pentru drepturile de 
preferință, astfel 21.05.2020 -data de înregis-
trare; 20.05.2020 -data ex-date; 22.05.2020 -data 
plății. Restul punctelor de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor 
pentru data de 29.04.2020, ora 12.00, conform 
Convocatorului emis la data de 20.03.2020 şi 
publicat în Monitorul Oficial nr.1177/26.03.2020 
rămân neschimbate. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor convocată 
pentru data de 29.04.2020, ora 11.00, conform 
Convocatorului emis la data de 20.03.2020 şi 
publicat în Monitorul Oficial nr. 1177/26.03.2020 
rămâne neschimbată. Restul prevederilor 
privind Informațiile Generale cu privire la 
AGOA şi AGEA cuprinse în Convocatorul emis 
la data de 20.03.2020 şi publicat în Monitorul 
Oficial nr. 1177/26.03.2020 rămân neschimbate.

LICITAŢII
l SC. Citadin S.A. IASI, cu sediul in Bd. T.Vla-
dimirescu, nr. 32C, organizeaza “procedura 
simplificata”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului de achizitie: 
prestare servicii cu autoutilitara 3,5 tone. Proce-
dura de achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului privind organi-
zarea 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 fi accesata pana 
pe data de 22.04.2020 ora 16:00, pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si cu declaratie 
pe propria raspundere privind siguranta infor-
matiilor pentru evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al societatii. 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  
27.04.2020, ora 10:00. Deschiderea ofertelor va 
avea loc la data de 27.04.2020, ora 12:00, la 
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si conditiile 
de participare se pot obtine la tel.: 0751048290., 
email - achizitii_citadin@yahoo.com 

l S.C. Citadin S.A. IASI, cu sediul in Bd. T.Vla-
dimirescu, nr. 32C, organizeaza “licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului de achizitie: 
prestare servicii cu buldoexcavator. Procedura 

de achizitie se va desfasura conform prevede-
rilor “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”. Docu-
mentatia de achizitie va fi postata pe site-ul 
societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 23.04.2020 ora 16:00, pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comunicat doar persoa-
nelor care solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si cu declaratie 
pe propria raspundere privind siguranta infor-
matiilor pentru evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al societatii. 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  
28.04.2020, ora 10:00. Deschiderea ofertelor va 
avea loc la data de 28.04.2020, ora 12:00, la 
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si conditiile 
de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliului Local Mânzăleşti, strada Principală, 
nr. 1, Comuna Mânzăleşti, județul Buzău, 
telefon/fax 0238.509.508, e-mail: primaria_
minzalesti@yahoo.ro, cod fiscal 3662592. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie închiriat: 3 
loturi de pajişti în suprafață totală de 53,50 ha 
(detalii în caietul de sarcini), aflate în proprie-
tatea privată a Comunei Mânzăleşti, conform 
HCL 2/23.01.2020 şi temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compartimentul Secreta-
riat /Achiziții. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul Primă-
riei Comunei Mânzăleşti, strada Principală, nr.1, 
județul Buzău. 3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: Fără costuri. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
24.04.2020, ora 14.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
06.05.2020, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comuna Mânzăleşti, 
strada Principală, nr.1, județul Buzău, Compar-
timentul Secretariat /Achiziții. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate -unul exterior şi unul interior. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 06.05.2020, ora 11.00, 
Primăria Comuna Mânzăleşti, strada Principală, 
nr. 1, județul Buzău. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr.8, 
Buzău, județul Buzău, telefon 0238.717.960, fax 
0238.717.959, e-mail: tr.bz@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 14.04.2020.

PIERDERI
l Societatea Astoria Management SRL, 
J40/16466/2007, CUI 22349770, a pierdut certi-
ficat de inregistrare seria B nr. 1105267 emis la 
data de 03.09.2007 si certificat constatator 
privind activitatile autorizate din data 
03.09.2007, ambele emise de Oficiul National al 
Registrului Comertului - Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Le 
declaram nule.


