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OFERTE SERVICIU
l SC Vanessa&Jessica SRL, CUI: 35212030, 
J12/3388/2015, sediul social Cluj-Napoca, str.Aleea 
Cisnădie, nr. 6, jud.Cluj, angajează muncitori necalificați în 
construcții, cod COR 931301 și un gresor, cod COR 723304. 
Tel. 0753.898.281.

l S.C. PATISERIA Temsadri SRL  cu sediul in  Santana 
str. Muncii, nr. 122, jud.Arad, angajeaza 3 Lucratori buca-
tarie (spalator vase mari) COD COR 941201. Cerinte: studii 
8 clase, cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura burek). 
CV-urile se depun la adresa de email; zoranmutavschi@
gmail.com, pana la data de 22.03.2019. Selectia candidatilor 
va avea loc in data de 25.03.2019. Info tel; 0745330061.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Institutul de Cercetari 
Economice si Sociale “Gh. Zane”, organizează, în zilele de 
23 aprilie 2019, ora 09:00 si 06 mai 2019, ora 09:00, concurs 
pentru ocuparea postului de cercetator stiitific, norma 
intreaga, perioada nedeterminata, in domeniul Economie, 
specializarea Demografie si statistica aplicata. Concursul se 
va desfăsura conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data publicării anun-
tului. Informatii suplimentare se pot obtine de la secretari-
atul institutului si/sau de la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, tel. 0332101115.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Mehedinţi, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, B-dul. 
Carol, nr. 3, scoate la concurs, în data de 02.05.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional superior - Comparti-
mentul Execuţie Bugetară, Financiar, Contabilitate și 
Administrare Fond de Garantare pentru plata creanţelor 
salariale. Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ramura de știinţe: știinţe economice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 
ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare 
si redactare foarte bune; Data de desfășurare a concursului: 
02.05.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada 
22.03.2019-10.04.2019, la sediul AJOFM Mehedinţi. 
Contact: secretariatul AJOFM Mehedinți, tel. 0252.319.029; 
email ajofm@mh.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Buzău, cu sediul în Buzău, Strada Ion Băieșu, nr.3A, scoate 
la concurs, în data de 02.05.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad 
profesional principal - Compartimentul Control, Îndepli-
nirea Măsurilor Asiguratorii și Executare Silită a Debitelor. 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de 
știinţe: știinţe economice; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; Iniţiativă 
și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, aptitudini de comunicare si redactare 

foarte bune; Data de desfășurare a concursului: 02.05.2019 
- ora 10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a -III- a, respectiv în perioada 22.03.2019-10.04.2019, 
la sediul AJOFM Buzău. Contact: secretariatul AJOFM 
Buzău, tel. 0238.713.216, email anofm@bz.anofm.ro.

l Spitalul De Recuperare Cardiovasculară”dr.Benedek 
Geza” Covasna,  organizează  concurs în perioada   
15.04.2019-19.04.2019, pentru ocuparea funcțiilor din 
Comitetul Director: 1 post - Director Financiar  Contabil;  1 
post - Director de Îngrijiri Medicale. Temei legal: - Prevede-
rile  art.181 din Legea 95/2006 cu modificările si completă-
rile ulterioare; - Ordinul 284/2007 cu modificările si 
completările ulterioare. Criteriile specifice sunt următoarele: 
a) pentru directorul financiar-contabil: 1. sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în profil economic; 2. au cel puţin 2 
ani vechime în specialitatea studiilor; 3. deţin certificatul de 
atestare a cunoștinţelor dobândite în domeniul Sistemului 
european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementă-
rilor europene în domeniu; b) pentru directorul de îngrijiri: 
1. sunt asistenţi medicali generaliști principali; 2. au cel 
puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generaliști princi-
pali; 3. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă 
sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire. 
Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiilor mai sus 
precizate va avea loc la sediul spitalului in data de 
15.04.2019 ora 8.00, pentru Directorul de Ingrijiri Medicale 
si ora 11.00, pentru Directorul Financiar Contabil. 
Termenul limită de inscriere a candidatilor va fi data de 
05.04.2019, ora 12:00. Temele cadru si grila de punctare 
pentru proiectul de management precum si bibliografia 
pentru concurs vor fi afisate pe site-ul unitatii la adresa 
www.cardiologie-covasna.ro si la sediul  din Covasna, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 160. Informatii suplimentare se pot 
obtine la: - sediul unitatii si  la telefon 0267/340215, - e-mail 
cardiologie@cardiologie-covasna.ro; - e-mail secretariat@
cardiologie-covasna.ro. Dosarele de inscriere se depun la 
Serviciul RUNOS al Spitalului  de Recuperare Cardiovas-
culara „Dr. Benedek Geza”, cu sediul in Covasna, str.Mihai 
Eminescu, nr. 160, in perioada 25.03.2019-05.04.2019 intre 
orele 8.00-12.00. Secretar concurs Sef Serviciu RUNOS, 
telefon 0267/340215, e-mail secretariat@cardiologie-co-
vasna.ro.

l Anunţ privind organizarea concursurilor/ examenelor de 
încadrare pe durată determinată a 95 de posturi de personal 
civil contractual sezoniere,  vacante în cadrul Complexului 
militar de instruire, reprezentare și tranzit “Litoral”. I. 
Potrivit aprobării ministrului apărării naţionale în rezoluţie 
pe raportul nr. R 596 din 15.01.2019, Unitatea Militară 
02574 București organizează concurs pentru încadrarea pe 
durată determinată a următoarelor posturi de personal civil 
contractual sezonier, cu atribuţii de execuţie, vacante în 
cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare și 
tranzit “Litoral”, astfel: - 9 posturi de funcţionar, prevăzute 
cu studii medii (liceul cu diplomă de bacalaureat) și perfec-
ţionare / specializare în domeniul turism sau recepţioner 
hotel. Obligatoriu să fi desfășurat minim 6 luni activitate 
profesională în domeniul turism sau recepţioner hotel. - 3 
posturi de muncitor calificat I (bucătar), prevăzute cu studii 
generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă 
de bacalaureat și calificare profesională în meseria de 
bucătar. Obligatoriu să fi desfășurat minim 9 ani activitate 
profesională în meseria de bucătar. - 9 posturi de muncitor 
calificat IV (bucătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 
clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat și 

calificare profesională în meseria de bucătar. Nu sunt prevă-
zute cerinţe referitoare la vechimea în muncă sau în specia-
litatea studiilor absolvite. -1 post de muncitor calificat I 
(ospătar), prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)/ 
profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat și califi-
care profesională în meseria de ospătar sau chelner. Obliga-
toriu să fi desfășurat minim 9 ani activitate profesională în 
meseria de ospătar sau chelner. - 3 posturi de muncitor 
calificat III (ospătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 
clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat și 
calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. 
Obligatoriu să fi desfășurat minim 3 ani activitate profesio-
nală în meseria de ospătar sau chelner. - 12 posturi de 
muncitor calificat IV (ospătar), prevăzute cu studii generale 
(minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de 
bacalaureat și calificare profesională în meseria de ospătar 
sau chelner. Nu sunt prevăzute cerinţe referitoare la 
vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite. - 
26 posturi de muncitor necalificat I, prevăzute cu studii 
generale (minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalau-
reat. Obligatoriu să fi desfășurat minim 3 ani activitate 
profesională în domeniul postului. - 32 posturi de îngrijitor, 
prevăzute cu studii generale (minim 8 clase) sau liceale cu 
diplomă de bacalaureat. Obligatoriu să fi desfășurat minim 
6 luni activitate profesională în domeniul postului. II. 
Concursurile/examenele pentru ocuparea acestor posturi se 
desfășoară la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia, str. 
Gala Galaction, nr. 8 – 12, judeţul Constanţa și constă în 
susținerea  probei scrise și interviu pentru posturile de 
funcţionar și probei practice și interviu pentru posturile de 
muncitor calificat (bucătar și ospătar), îngrijitor și muncitor 
necalificat. Probele de concurs se desfășoară, astfel: - Proba 
scrisă sau practică: în data de 15.04.2019, ora  10.30. - Inter-
viul: în data de 19.04.2019, ora  10.30. III. Data - limită până 
la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.04.2019 
ora 14.00. Dosarele de concurs se depun la sediul Unităţii 
Militare 02441 Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 8 – 12, 
judeţul Constanţa și se iau în evidenţă la sediul Unităţii 
Militare 02574 București, Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, 
sector 6, în termenul - limită stabilit. Personalul admis la 
concurs și declarat apt pentru a desfășura activitatea profe-
sională  specifică postului conform certificatului medical 
eliberat de medicul de medicina muncii, va fi încadrat pe 
durată determinată, în perioada 10.05.2019 – 11.11.2019. 
Persoana de contact, care asigură secretariatul comisiilor de 
concurs/examen este p.c.c. Ilie Viorica, telefon 021.319.58.58, 
int. 2217. Detalii privind condiţiile generale și specifice 
pentru ocuparea posturilor, bibliografia și tematica de 
concurs se pot obţine la sediul Unităţii Militare 02574 
București, din Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, la 
sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia, str. Gala Galaction, 
nr. 8 – 12, judeţul Constanţa, pe portalul posturi.gov.ro. și pe 
pagina de internet „www.defense.ro/concursuri”, sau la 
secretarul comisiilor de concurs.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad organi-
zează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă determinată de 36 de luni, a unor 
funcţii contractuale vacante, repartizate pentru Programul 
Naţional de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) cores-
punzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, la 
Serviciul Cadastru -Biroul de Înregistrare Sistematică, în 
perioada 15.04.2019-18.04.2019, după cum urmează: 1 post 
consilier cadastru, gr.I -Serviciul Cadastru -Biroul de Înre-
gistrare Sistematică. Cerinţele postului: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă licenţă, în domeniul 
geodeziei sau cadastru, specializarea: cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre și cadastru, topografie 
minieră; -vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani și 6 
luni. 1 post consilier cadastru, gr.II -Serviciul Cadastru 
-Biroul de Înregistrare Sistematică. Cerinţele postului: 
-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
licenţă, în domeniul geodeziei sau cadastru, specializarea: 
cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre și 
cadastru, topografie minieră; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 6 luni. 1 post asistent registrator principal 

debutant -Serviciul Cadastru -Biroul de Înregistrare Siste-
matică. Cerinţele postului: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă, în profilul știinţe 
juridice specializarea: drept; -vechime în specialitatea 
studiilor: nu este cazul. Pentru a fi admiși, candidaţii trebuie 
să obţină la fiecare probă minim 50 de puncte. Concursul se 
va organiza conform calendarului următor: -5 aprilie 2019, 
ora 14.00: termenul-limită de depunere a dosarelor la secre-
tariatul instituţiei, cam.6; -8 aprilie 2019: selecţia dosarelor 
depuse; -15 aprilie 2019, ora 10.00: proba scrisă, la sediul 
OCPI Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, nr.13, 
etajul 1, sala de ședinţe; -18 aprilie 2019, ora 10.00: proba 
interviu, la sediul OCPI Arad, Splaiul General Gheorghe 
Magheru, nr.13, etajul 1, sala de ședinţe. Date contact și 
informaţii suplimentare: tel.0257.256.144, int.103, e-mail: 
ar@ancpi.ro sau elena.avram@ancpi.ro. Temei legal: art.7 
alin.(4) din HG nr.286/2011, modificată și completată de HG 
nr.1027/2014.

l Primăria Proviţa de Sus, cu sediul în localitatea Proviţa 
de Sus, sat Proviţa de Sus, nr.366, judeţul Prahova, organi-
zează concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de inspector, funcţie publică de 
execuţie, clasa I, gradul profesional asistent. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Proviţa de Sus astfel: -Proba 
scrisă în data de 22.04.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 24.04.2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
în domeniul Agronomiei (agricultură, horticultură, 
zootehnie, îmbunătățiri funciare); -vechime 1 an în speciali-
tatea studiilor. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările 
ulterioare. Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Proviţa de Sus, sat Proviţa de Sus, 
nr.366. Relaţii suplimentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul instituției 
Primăriei Proviţa de Sus, persoană de contact: Goagă 
Gabriel, secretar, telefon/fax: 0244.354.567, e-mail: primari-
aprovitadesus_ph@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Comuna Topolovățu Mare, cu sediul 
în localitatea Topolovățu Mare, strada Principală, numărul 
318, judeţul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: Numele funcției: -îngriji-
toare (femeie de serviciu), pe perioadă nedeterminată, la 
Școala Primară Șuștra și Grădinița cu Program Normal 
Șuștra, structuri ale Școlii Gimnaziale Comuna Topolovățu 
Mare), 1 post, 0.50 normă (0,25 normă Școala Primară 
Șuștra și 0,25 normă GPN Șuștra, structuri ale Școlii 
Gimnaziale Comuna Topolovățu Mare), conform Hotărârii 
de Guvern 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba interviu în data de 15.04.2019, ora 10.00, la sediul 
Școlii Gimnaziale Comuna Topolovățu Mare; -Proba prac-
tică în data de 15.04.2019, ora 12.00, la sediul Școlii Gimna-
ziale Comuna Topolovățu Mare. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii/profesionale; -vechime în specialitate: 
minim 1 an. Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Comuna Topolovățu Mare. Relaţii suplimen-
tare la sediul Școlii Gimnaziale Comuna Topolovățu Mare, 
persoană de contact: secretar, prof.Isa-Capețan Nicolae 
Ioan, telefon: 0256.332.027, e-mail: scoala.topolovat@gmail.
com.

l Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova, județul 
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant, conform HG 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, astfel: 1.Denumire post: econo-
mist IA, durata contractului pe perioadă nedeterminată. 
2.Nivelul studiilor și vechimea în muncă: Condiţii de studii: 
studii universitare absolvite cu diplomă de licență în dome-
niul economic. 3.Condiţii de vechime: minim 10 ani vechime 

în domeniu. 4.Tipul probelor de concurs, locul, data și ora 
desfășurării acestora: Concursul va avea loc la sediul 
Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri, strada Calea 
București, nr.56, Craiova, Dolj: -proba scrisă, data 15 aprilie 
2019, ora 10.00; -interviul în data 17 aprilie 2019, ora 10.00. 
Dosarele pentru concurs se depun la sediul Teatrului pentru 
Copii și Tineret Colibri Craiova, strada Calea București, 
nr.56, la Compartimentul Juridic -Achiziții Publice, până la 
data de 05.04.2019, inclusiv, ora 15.00, persoană de contact: 
Boșonea Mihaela Liana, secretar comisie concurs, 
tel.0251.416.323.

l Primăria Comunei C.A.Rosetti, cu sediul în localitatea 
C.A.Rosetti, str.Principală, nr.38, județul Buzău, anunță 
amânarea concursului conform HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea posturilor vacante de: șofer microbuz școlar -1 
post, muncitori calificați III, cu ½ normă -2 posturi, organi-
zate inițial: -Proba scrisă în data de 08.04.2019, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 08.04.2019, ora 14.00; -Proba 
interviu în data de 08.04.2019, ora 14.00, asftel: -15 aprilie 
2019, ora 10.00: proba scrisă; -16 aprilie 2019, ora 10.00: 
proba interviu. Restul anunțului rămâne neschimbat. Prin 
acest anunț venim în completarea celui publicat în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, nr.276/15.03.2019, pagina 7-8, 
cod 199.928.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad organi-
zează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contrac-
tuale vacante, de execuţie cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată din cadrul Oficiului de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară Arad, la Serviciul Publicitate Imobiliară, în 
perioada 15.04.2019-18.04.2019, după cum urmează: 1 post 
asistent registrator principal, gr.IA, perioadă nedeterminată 
-Serviciul Publicitate Imobiliară. Cerințele postului: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, 
în profilul știinţe juridice specializarea: drept; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni. Pentru a fi 
admiși, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă minim 
50 de puncte. Concursul se va organiza conform calenda-
rului următor: -5 aprilie 2019, ora 14.00: termenul-limită de 
depunere a dosarelor la secretariatul instituţiei, cam.6; -8 
aprilie 2019: selecţia dosarelor depuse; -15 aprilie 2019, ora 
10.00: proba scrisă, la sediul OCPI Arad, Splaiul General 
Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 1, sala de ședinţe; -18 
aprilie 2019, ora 10.00: proba interviu, la sediul OCPI Arad, 
Splaiul General Gheorghe Magheru, nr.13 etajul 1, sala de 
ședinţe. Date contact și informaţii suplimentare: 
tel.0257.256.144, int.103, e-mail: ar@ancpi.ro sau elena.
avram@ancpi.ro. Temei legal: art.7 alin.(4) din HG 
nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014.

l Comuna Todireni, județul Botoșani, cu sediul în locali-
tatea Todireni, str.Principală, nr.30, judeţul Botoșani, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de bibliotecar IA, debutant- 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 15 aprilie 2019, ora 10.00; -Proba practică 
în data de 16 aprilie 2019, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 16 aprilie 2019, ora 14.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)
studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; b)
vechime: fără vechime; c)certificat de calificare/perfecțio-
nare în ocupația de bibliotecar recunoscut de Ministerul 
Educației; d)cunoștințe operare PC: Word, Excel, Power 
Point. Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Todireni, Birou secretar 
comună. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Todireni, persoană de contact: Andriș Maria-Magdalena, 
telefon: 0760.685.309, fax/tel.0231.574.791, e-mail: cltodi-
reni@gmail.com.

l Primăria Comunei Todireni, județul Botoșani, cu sediul în 
localitatea Todireni, județul Botoșani, reprezentată prin 
primar Toma Petru, organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de consilier superior din cadrul Compartimentului 
Registru Agricol, Cadastru și Agricultură al Aparatului de 
Specialitate al Primarului Comunei Todireni, judeţul Boto-
șani- 1 post. Concursul se va desfășura în data de: -22 aprilie 
2019, ora 10.00 -proba scrisă; -23 aprilie 2019, ora 10.00 
-proba practică, și -24 aprilie 2019, ora 10.00 -interviul, la 
sediul Primăriei Comunei Todireni. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Condiţii generale: -Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul cadastru, fond funciar; -cunoștințe operare pe 
calculator: Microsoft Office; -să aibă minim 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Todireni, județul Botoșani. Bibliografia 
se afișează la sediul Primăriei Comunei Todireni, județul 
Botoșani. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Todireni, județul Botoșani, persoană de contact: Andriș 
Maria-Magdalena, telefon: 0231.574.791 sau 0760.685.309, 
fax: 0231.574.791, e-mail: cltodireni@gmail.com.
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l Primăria Comunei Fundu Moldovei, cu sediul în locali-
tatea Fundu Moldovei, județul Suceava, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante din cadrul Apara-
tului de Specialitate al Primarului Comunei Fundu 
Moldovei: consilier II, în cadrul Compartimentului Urba-
nism, un post. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 22.04.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 25.04.2019, ora 10.00. Pentru postul de consilier II: 
a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul: economie/manage-
ment; b)vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei contractuale: minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Fundu 
Moldovei. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Fundu Moldovei, persoană de contact: Matei Mihai, telefon: 
0723.818.346.

l Primăria Comunei Cernat, județul Covasna, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției publice vacante: 1.inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, la Compartimentul Amenajarea Teritoriului, 
Urbanism Disciplina în Construcţii, Protecţia Mediului din 
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei 
Cernat, jud.Covasna. Pentru a participa la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condițiile 
generale prevăzute în art.54 din Legea 188/1999, următoa-
rele condiții specifice: -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe inginereşti, specializarea inginerie civilă sau econo-
mice, ştiinţe administrative şi ştiinţe economice; -vechimea 
nu este condiție specifică pentru participarea la concurs. 
Concursul va avea loc în două etape: o probă scrisă, la 
sediul primăriei mai sus menționate, la data de 22.04.2019, 
ora 10.00, şi o probă orală, tot la sediul primăriei mai sus 
menționate, pe data de 24.04.2019, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Comparti-
mentul Relații cu Publicul, în termen de 20 zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, 
respectiv cel târziu până la data de 11.04.2019 (inclusiv), ora 
15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Cernat, Compartimentul Relații cu Publicul, 
tel.0267.367.501 sau la nr.mobil: 0742.870.325.

l Autoritatea Feroviara Romana -AFER, institutie publica 
finantata din venituri proprii, cu sediul in Calea Grivitei, nr. 
393, Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile 
Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs 
pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a functiilor 
contractuale de executie vacante la care sunt prevazute 
conditiile de studii si vechime, dupa cum urmeaza: 
-EXPERT gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Incercari, Teste 
Vehicule Feroviare -ONFR: -studii universitare de licenta 
tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta 
-specializarea Material rulant de cale ferata, -minimum 10 
ani vechime in specialitate si in domeniul feroviar, -experi-
enta in efectuarea incercarilor mecanice si de material 
rulant constituie avantaj, - deprinderi si cunostinte de utili-
zare a limbii engleze; -EXPERT gradul IA, 1 post, la Servi-
ciul Incercari, Teste Subsisteme Structurale, I, CCS, Cale si 
Energie -ONFR: -studii universitare tehnice absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta - specializarea Electric/
Electrotehnic/ Energetic, -minimum 10 ani vechime in 
specialitate, -deprinderi si cunostinte de utilizare a unei 
limbi de circulatie internationala; -EXPERT gradul IA, 2 
posturi, la Serviciul Verificare “CE”/NNTR Subsisteme 
Structurale CCS la Bord si Energie -ONFR: -studii univer-
sitare tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echiva-
lenta - domeniul Inginerie electrica, electronica si 
telecomunicatii din care: -1 post -specializari: Electronica si 
telecomunicatii, Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, 
Retele si software de telecomunicatii, 1 post - specializari: 
Telecomenzi si electronica in transporturi, Ingineria siste-
melor - automatica si informatica aplicata, -minimum 10 
ani vechime in specialitate si in domeniul feroviar; 
-EXPERT gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Verificare 
“CE”/NNTR Subsistem Structural Infrastructura - ONFR: 
-studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta - domeniul Inginerie civila/Inginerie meca-
nica (cai ferate, poduri, tuneluri, constructii civile, utilaj), - 
minimum 10 ani vechime in specialitate din care experienta 
relevanta in activitatea de infrastructura feroviara; -REFE-
RENT treapta IA, 1 post, la Serviciul Verificare “CE”/
NNTR Subsistem Structural Infrastructura - ONFR: -studii 
medii: absolvent al invatamantului liceal cu diploma de 
bacalaureat, - vechime in munca: minimum 5 ani; 
-EXPERT gradul IA, 1 post, la Serviciul Licente Operatori 
de Transport Feroviar - OLFR: - studii universitare tehnice 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta - speciali-
zarea Tehnica transportului feroviar/ Material rulant de 
cale ferata, -minimum 10 ani vechime in specialitate si in 
domeniul feroviar, -cunostinte privind legislatia aplicabila in 
domeniul de desfasurare a activitatii si legislatia europeana 
aplicabila in domeniul feroviar. Conditiile generale pe care 
trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt cele prevazute la 
art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru inscrierea 
la concurs, candidatii vor depune dosarul de concurs care 
trebuie sa contina documentele prevazute la art. 6 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la Serviciul Resurse 
Umane din cadrul AFER, Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1, 
Bucuresti, camera 43, relatii suplimentare: telefon 
0213077918. Termenul limita de depunere a dosarului de 
concurs: 08.04.2019, ora 16,30. Locul de desfasurare a 
concursului: sediul Autoritatii Feroviare Romane -AFER, 
proba scrisa in data de 15.04.2019, ora 09,00, interviul in 
data de18.04.2019, incepand cu ora 09,00. Tematica si 
bibliografia de concurs aferente fiecarei functii, alte conditii 
specifice potrivit cerintelor posturilor, precum si informatii 
privind organizarea si desfasurarea concursului pot fi 
studiate pe site-ul AFER (http://www.afer.ro/) sectiunea 
Informatii/ Anunturi/ Cariera.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale 

de execuție vacante de şofer  în cadrul Serviciului Public de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al comunei 
Cernica. Concursul se organizează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județul Ilfov, în data de  16 aprilie 2019, 
la ora 11.00- proba scrisă şi 18 aprilie 2019 -interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov. Cerințe: 
Studii minime generale, minim 2 ani vechime, permis 
conducere categoria B cu o vechime minimặ de  5 ani. 
Relaţii suplimentare se  pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov din strada Traian nr.10, email: 
primaria_cernica@yahoo.com, telefon  (021) 369.51.55- 
persoană contact Simion Claudia -Şef birou.

l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul în: localitatea Bucu-
reşti, strada Intrarea Reconstrucţiei, nr. 6 A, Sector 3, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat 
prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 
1027/2014. Denumirea postului: îngrijitor -1 post vacant 
contractual. Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii generale sau medii. -vechime în 
muncă necesară ocupării postului: minim 5 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: Proba practică: data de 
15.04.2019, ora 10,00 , la sediul instituţiei. Proba de interviu: 
data de 17.04.2019, ora 10,00, la sediul instituţiei. Data 
limită până la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 05.04.2019,ora 15,00, la sediul 
instituţiei. Date contact: Lixandra Eugenia tel: 0314250608.

l Ministerul Fondurilor Europene organizează, în temeiul 
OUG 45/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în 
data de 04 aprilie 2019, ora 10.00 proba scrisă, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a unei funcții 
publice de execuție vacantă la Direcția coordonare SMIS şi 
IT, după cum urmează: -1 post de expert, clasa I, grad 
profesional debutant la Compartimentul coordonare SMIS 
(Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență 
Cibernetică, statistică şi informatică economică/ Informa-
tică/ Calculatoare şi tehnologia informației; cunoştințe de 
operare PC (SQL, Windows, Microsoft Office –Word, 
Excel, Outlook, Internet Explorer) -nivel mediu, cunoaş-
terea limbii engleze -nivel mediu, vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul); 
Testarea cunoştințelor de IT şi limbă straină se va realiza în 
cadrul probelor de concurs. Data şi ora susţinerii interviului 
vor fi afişate odată cu rezultatele la proba scrisă. Documen-
tele necesare înscrierii la concurs, condiţiile generale, speci-
fice şi bibliografia sunt afişate la sediul ministerului şi pe 
site-ul ministerului www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot fi 
depuse în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la Direcţia generală mana-
gementul resurselor umane a Ministerului Fondurilor 
Europene din Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1-1B, clădirea 
BASP Victoria, sector 1, Bucureşti. Informaţii suplimentare 
pot fi obţinute la numărul de telefon: 0752196138.

l Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădi-
rilor cu Risc Seismic organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante (funcții publice): Serviciul 
Resurse Umane. Expert, grad profesional superior -1 post. 
-Condiţiile Generale pentru participarea la concurs sunt 
prevăzute în articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.  Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, grad profesional superior: 
-vechimea minima in specialitatea studiilor -7 ani. pregă-
tirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Proba scrisă 
a concursului se va desfăşura în data de 23.04.2019, ora 
11:00 la sediul Administrației Municipale pentru Consoli-
darea Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul Națiunile Unite, 
nr. 1, bl. 108 A, interviul se va susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune 
la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul Națiunile Unite, nr. 1, 
bl. 108 A, în termen de 20 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a, de luni până 
vineri între orele 10.00 –15.00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea posturilor se vor afişa la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 
din B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A şi pe site-ul 
A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.ro). Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de telefon 0213715050 int. 123, 
persoana de contact Micu Alexandra, e-mail alexandra.
micu@amccrs-pmb.ro.

l Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilități Publice -ANRSC, cu sediul în 
strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucureşti, organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale de 
execuție vacante, pe durată nedeterminată, astfel: 1.
Concursul se desfăşoară: -în data de 19.08.2019, ora 10.00, 
proba scrisă; -în data de 22.08.2019, ora 10.00, interviul. 
1.1.Direcția Juridică -Serviciul Juridic şi Contencios: -consi-
lier juridic, gradul profesional IA (pentru Agenția Terito-
rială Sud-Est) -1 post; -consilier juridic, gradul profesional 
IA (pentru Agenția Teritorială Centru) -1 post. Condiții 
specifice: studii de specialitate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul ştiințe juridice/drept, vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni. 1.2.Direcția Generală 
Monitorizare şi Control: Serviciul Monitorizare -expert, 
gradul profesional IA -1 post; Serviciul Control -expert, 
gradul profesional IA -1 post. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
tehnic, economic, juridic etc., vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni. Serviciul Control -expert, 

gradul profesional I -1 post. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
tehnic, economic, juridic etc., vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 3 ani şi 6 luni. 2.Concursul se desfă-
şoară: -în data de 19.08.2019, ora 12.00, proba scrisă; -în 
data de 22.08.2019, ora 12.00, interviul. 2.1.Serviciul Relații 
Internaționale, Comunicare şi Relații cu Publicul -expert, 
gradul profesional IA -1 post. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
litere/limbi străine/universitar etc., vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni. 2.2.Direcția Prețuri, 
Tarife Ajutor de Stat -Serviciul Prețuri, Tarife -expert, 
gradul profesional IA -1 post. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
economic sau tehnic, vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani şi 6 luni. Serviciul Prețuri, Tarife -Biroul 
Analize Economice -expert, gradul profesional IA -2 
posturi. Condiții specifice: studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul economic sau tehnic, vechime 
în specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni. Serviciul 
Prețuri, Tarife -Biroul Analize Economice -expert, gradul 
profesional I -1 post. Condiții specifice: studii de speciali-
tate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic 
sau tehnic, vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 
ani şi 6 luni. 3.Concursul se desfăşoară: -în data de 
19.08.2019, ora 14.00, proba scrisă; -în data de 22.08.2019, 
ora 14.00, interviul. 3.1.Direcția Dezvoltare Instituțională, 
Resurse Umane şi IT -Compartimentul Implementare 
SCIM şi SNA -expert, gradul profesional IA -1 post. 
Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul juridic, economic, tehnic, universitar etc., 
vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni. 
3.2.Direcția Generală Reglementări, Autorizări -Serviciul 
Reglementări -expert, gradul profesional IA -3 posturi. 
Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul tehnic, economic sau juridic, vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni. Serviciul 
Contracte -expert, gradul profesional I -1 post. Condiții 
specifice: studii de specialitate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul tehnic, economic sau juridic, vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 3 ani şi 6 luni. Concursul se orga-
nizează în data de 19.08.2019 -proba scrisă şi în data de 
22.08.2019 -interviul, la sediul ANRSC. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la sediul ANRSC, până la 
data de 05.04.2019, inclusiv, după următorul program: de 
luni până vineri, între orele 9.00-13.00. Condițiile de partici-
pare, bibliografia şi actele solicitate candidaților pentru 
dosarul de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul ANRSC şi la numărul de telefon: 
021.317.97.51, int.167.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale 
de execuție vacante de şofer  în cadrul Serviciului Public de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al comunei 
Cernica. Concursul se organizează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județul Ilfov, în data de  16 aprilie 2019, 
la ora 11.00- proba scrisă şi 18 aprilie 2019 -interviul. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov.  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov. Cerințe: 
Studii minime generale, minim 2 ani vechime, permis 
conducere categoria B cu o vechime minimặ de  5 ani. 
Relaţii suplimentare se  pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov din strada Traian nr.10, email: 
primaria_cernica@yahoo.com, telefon  (021) 369.51.55- 
persoană contact Simion Claudia -Şef birou.

l Şcoala Gimnazială Nr. 86 cu sediul în: localitatea Bucu-
reşti, strada Intrarea Reconstrucţiei, nr. 6 A, Sector 3, orga-
nizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat 
prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 
1027/2014. Denumirea postului: îngrijitor -1 post vacant 
contractual. Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii generale sau medii. -vechime în 
muncă necesară ocupării postului: minim 5 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: Proba practică: data de 
15.04.2019, ora 10,00 , la sediul instituţiei. Proba de interviu: 
data de 17.04.2019, ora 10,00, la sediul instituţiei. Data 
limită până la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este  de 05.04.2019,ora 15,00, la sediul 
instituţiei. Date contact: Lixandra Eugenia tel: 0314250608.

l Ministerul Fondurilor Europene organizează, în temeiul 
OUG 45/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în 
data de 04 aprilie 2019, ora 10.00 proba scrisă, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a unei funcții 
publice de execuție vacantă la Direcția coordonare SMIS şi 
IT, după cum urmează: -1 post de expert, clasa I, grad 
profesional debutant la Compartimentul coordonare SMIS 
(Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență 
Cibernetică, statistică şi informatică economică/ Informa-
tică/ Calculatoare şi tehnologia informației; cunoştințe de 
operare PC (SQL, Windows, Microsoft Office –Word, 
Excel, Outlook, Internet Explorer) -nivel mediu, cunoaş-
terea limbii engleze -nivel mediu, vechime în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul); 
Testarea cunoştințelor de IT şi limbă straină se va realiza în 
cadrul probelor de concurs. Data şi ora susţinerii interviului 
vor fi afişate odată cu rezultatele la proba scrisă. Documen-
tele necesare înscrierii la concurs, condiţiile generale, speci-
fice şi bibliografia sunt afişate la sediul ministerului şi pe 
site-ul ministerului www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot fi 
depuse în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la Direcţia generală mana-
gementul resurselor umane a Ministerului Fondurilor 
Europene din Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1-1B, clădirea 
BASP Victoria, sector 1, Bucureşti. Informaţii suplimentare 
pot fi obţinute la numărul de telefon: 0752196138.

l Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădi-
rilor cu Risc Seismic organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante (funcții publice): Serviciul 
Resurse Umane. Expert, grad profesional superior -1 post. 
-Condiţiile Generale pentru participarea la concurs sunt 
prevăzute în articolul 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.  Condiții specifice privind 
ocuparea postului de Expert, grad profesional superior: 
-vechimea minima in specialitatea studiilor -7 ani. pregă-
tirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Proba scrisă 
a concursului se va desfăşura în data de 23.04.2019, ora 
11:00 la sediul Administrației Municipale pentru Consoli-
darea Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul Națiunile Unite, 
nr. 1, bl. 108 A, interviul se va susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune 
la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul Națiunile Unite, nr. 1, 
bl. 108 A, în termen de 20 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ în Monitorul Oficial, partea a-III-a, de luni până 
vineri între orele 10.00 –15.00. Cerinţele specifice privind 
ocuparea posturilor se vor afişa la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, 
din B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A şi pe site-ul 
A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.ro). Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de telefon 0213715050 int. 123, 
persoana de contact Micu Alexandra, e-mail alexandra.
micu@amccrs-pmb.ro.

CITAŢII
l Varzari Mariana, Boldan Florin şi Boldan Ioan cheamă 
în judecată la Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, nr.1, 
pe Vacaru Iulian, Vacaru Ioan, Vacaru Maricel-Alexandru 
în dosar nr. 802/239/2016, având ca obiectpartaj succesoral, 
ieşire din indiviziune. Termen 16.04.2019.

l Se citează paratul Cojocaru Constantin ultim domiciliu 
cunoscut Moineşti, str. Păcii 54, jud. Bacău, la Judecătoria 
Moineşti, dosar nr. 5728/260/2018, termen 16.05.2019, 
reclamanta Cojocaru Elena.  

l Se citează numitul Ungureanu Ion, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Stâlpeni, sat Stâlpeni, judeţul Argeş, 
pentru a se prezenta la Judecătoria Câmpulung, la 
termenul din 28.03.2019, ora 8,30, complet C5-civil, în cali-
tate de pârât în dosarul nr. 1183/205/2018.

l Toți cei interesați în a face opoziție la dobândirea prin 
uzucapine a dreptului de proprietate în favoarea numiților: 
Cristea Valeria şi Cristea Leontin, cu privire la imobilul 
înscris în CF 100427 Şinca Nouă, nr. top 806, sunt invitați la 
Judecătoria Zărneşti  în data de 25.04.2019, ora 9.00.

l Toți cei interesați în a face opoziție la dobândirea prin 
uzucapine a dreptului de propietate în favoarea numiților: 
Babeş Anca Georgeta şi Babeş Ionel Ovidiu, cu privire la 
imobilul înscris în CF 107204 Bran, nr. top 12187/2, sunt 
invitați la Judecătoria Zărneşti  în data de 25.04.2019, ora 
9.00.

l Numita Olteanu Aurora Mirela, cu domiciliul în Piteşti, 
str.Cîmpineanu, bl.M4, Sc.B, et.1, Jud.Argeş, este citată la 
Judecătoria Topoloveni în calitate de pârâtă, pe data de 
20.03.2019, ora 09.00, sala 1, în proces cu Minea Ion Victor, 
în calitate de reclamant.

l Gache Constantin, domiciliat: Braşov, str.13 Decembrie, 
nr.57, bl.23, sc.B, ap.6 şi Gache Florentina, domiciliată 
Braşov, str.Temeliei, nr.13, ambii cu reşedința în comuna 
Laza, județul Vaslui la familia Gugleş Viorica, se citează la 
Judecătoria Vaslui, dosar nr.5369/333/2017, termen 
16.04.2019, ora 8.30.

l Numita Feneczan Ilona este citată la Judecătoria Turda, 
camera Sala 1, în ziua de 18.04.2019, Completul Civil 11, 
ora 8.30, în calitate de Pârât, în dosar nr.4444/328/2018, în 
proces cu Feneşan Nicolae în calitate de Reclamant, 
Feneşan Maria în calitate de Reclamant, obiect dosar- 
uzucapiune, succesiune.

DIVERSE
l Neagoe Sorin-Costel avand domiciliul in judetul Olt, 
comuna Osica De Jos, Strada Pinului nr.4, titular al 
planului P.U.D.-Construire locuinte P+1, imprejmuire 
teren, put forat, fosa septica, judet Ilfov, strada LOT 2-N.C. 
51500 -Drum acces, N.C.51508, anunta publicul interesat 
asupra solicitarii de obtinere a avizului Favorabil. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Unitatea administrativ-teritorială Oltenita, din judeţul 
Calaraşi anunţă publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale Nr. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 
39, 46, începând cu data de 01.04.2019, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa, conform 

art.14, alin(l) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei.

l OMV Petrom SA - Asset VII Muntenia Est, titular al 
proiectului «Conducta gaze Parc 92 Seciu - Parc Podeni 
deviere in zona Seciu», anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul 
«Conducta gaze Parc 92 Seciu - Parc Podeni deviere in zona 
Seciu», propus a fi amplasat in extravilanul orasului 
Boldesti Scaeni, judetul Prahova. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul autoritatii competente pentru protectia 
mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 306, in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 13, 
precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.
anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii /
observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 
zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru protectia mediului.

l Geambasu Anghel, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “DESFIINTARE CORP C1 -BENZINARIE SI 
TOATE INSTALATIILE AFERENTE”, propus a fi 
realizat in Judetul Ilfov, Comuna Branesti, Satul Branesti, 
str. I. C. Bratianu nr. 178, tarla 110, parcela 436, lot 3, nr. 
cad. 56718. Informatiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia 
mediului APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 
Bucuresti si la domiciliul d-lui Gheambasu Anghel, Com. 
Branesti sat Branesti, str. Ilfov nr. 43, Jud. Ilfov, in zilele de 
L-V, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia 
mediului APM Ilfov.

l SC VBA Capital Investments SRL, din Bucuresti, Str. 
Veseliei nr.5A, Sectorul 5 titular al proiectului PUZ Magu-
rele, T47, P166/57, ansamblu locuinte” anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
tehnic favorabil. Documentatia poate fi consultata la sediul 
Consiliului Judetean Ilfov din str. Gh. Manu nr.18. Obser-
vatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul CJ 
Ilov, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

l PF Vaduva Alexandrina şi Brad Alexandru, titulari ai 
proiectului „Construire ansamblu rezidențial şi dotări 
complementare etapizat; Organizare de şantier în incintă”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Bucureşti, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Construire ansamblu rezidențial şi dotări complementare 
etapizat; Organizare de şantier în incintă”, propus a fi 
amplasat în Bucureşti, sector 1, Şoseaua Gheorghe Iones-
cu-Şişeşti, nr.467B. Proiectul deciziei de încadrare şi moti-
vele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM 
Bucureşti, din Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: http://apmbuc.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

l SC Berbec Viorel având sediul în str. Jean Monnet, nr. 16, 
Bucureşti, sector 1, titular al planului/ programului PUZ 
Şos. Panduri 20A, S+P+2+3teh cu supanta cabinete medi-
cale, localitatea Bucureşti, str. Şos. Panduri nr. 20A, sector 5, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul/ programul 
menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/ programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, (în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până vineri între orele 9:00 -12:00. Obser-
vaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

l Ministerul Energiei, cu sediul în Splaiul Independenţei 
nr. 202E, sector 6, Bucureşti, în calitate de elaborator anunţă 
publicul interesat asupra elaborării proiectului “Strategiei 
Energetice a României 2019 -2030, cu perspectiva anului 
2050”, conform Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe. Versiunea “Strategiei Energe-
tice a României 2019 -2030, cu perspectiva anului 2050”. 
Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adevactă, pot fi 
consultate pe site-ul www.energie.gov.ro. la secţiunea Stra-
tegia Energetică Naţională şi la sediul Ministerului, telefon 
021.407.99.11; 021.407.99.14, de luni până vineri, între orele 
9: -14:00. Comentariile şi sugestiile publicului se primesc  la 
sediul Ministerului Energiei în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data publicării prezentului anunţ şi pe e-mail la 
adresa office.cabinet@energie.gov.ro; cabinet.maioreanu@
energie.gov.ro.

l SC Berbec Viorel având sediul în str. Jean Monnet, nr. 16, 
Bucureşti, sector 1, titular al planului/ programului PUZ 
Şos. Panduri 20A, S+P+2+3teh cu supanta cabinete medi-
cale, localitatea Bucureşti, str. Şos. Panduri nr. 20A, sector 5, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul/ programul 
menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/ programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, (în spatele benzinăriei Lukoil), 
sector 6, de luni până vineri între orele 9:00 -12:00. Obser-
vaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

l Ministerul Energiei, cu sediul în Splaiul Independenţei 
nr. 202E, sector 6, Bucureşti, în calitate de elaborator anunţă 
publicul interesat asupra elaborării proiectului “Strategiei 
Energetice a României 2019 -2030, cu perspectiva anului 
2050”, conform Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
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pentru planuri şi programe. Versiunea “Strategiei Energe-
tice a României 2019 -2030, cu perspectiva anului 2050”. 
Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adevactă, pot fi 
consultate pe site-ul www.energie.gov.ro. la secţiunea Stra-
tegia Energetică Naţională şi la sediul Ministerului, telefon 
021.407.99.11; 021.407.99.14, de luni până vineri, între orele 
9: -14:00. Comentariile şi sugestiile publicului se primesc  la 
sediul Ministerului Energiei în termen de 15 zile calendaris-
tice de la data publicării prezentului anunţ şi pe e-mail la 
adresa office.cabinet@energie.gov.ro; cabinet.maioreanu@
energie.gov.ro.

SOMATII
l Se notifică, pentru termenul de judecată din data de 9 
mai 2019, invocarea dreptului prin uzucapiune de către 
reclamanta Moga Rodica, CNP 2560312352625, domici-
liată în oraşul Lipova, str. Nicolae Bolcescu nr. 1, ap. 1, jud 
Arad, asupra parcelei înscrisă în CF nr. 5071 Lipova, având 
nr top 3096/a/2/58/ de sub B6, compusă din teren intravilan 
în suprafaţă de 176 mp, casă ed locuit şi anexe, proprietate 
tabulară fiind Stângaciu Ema-Eva. Cei interesaţi sunt invi-
taţi să depună opoziţii, cu precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urmă publicaţii 
se va trece la judecarea cererii. Vă rugam să comunicaţi 
instanţei, după îndeplinirea termenului de 30 de zile dacă 
s-au înregistrat opoziţii de uzucapiune. Termen de judecată 
la data de 09 mai 2019.

l Se aduce la cunostinţă cetăţenilor localităţii că numiţii 
Ocolicean Mihai şi Ocolicean Antonina Ligia au invocat 
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra cotei de 3/32 din imobilul teren intravilan-gradină in 
suprafaţă de 864 m.p. şi a cotei de 3/32 din cladire, imobile 
inscrise in CF nr 303655 Lipova, nr top 2028, 2029, propri-
etar tabular fiind Iorghi Iuliana. Cei interesaţi sunt invitaţi 
să facă opoziţii, cu precizarea că, in caz contrar, in termen 
de 30 de zile de la emiterea celei din urmă publicaţii se va 
trece la judecarea cererii. Termen de judecată este la 15 mai 
2019.

COMUNICAT DE PRESĂ
l Consiliul Judeţean Alba anunţă plata dobânzii aferentă 
cuponului 39 (15.08.2018 - 14.11.2018) învaloare de 0,48 lei/
obligațiune şi a-39-a rată de principal învaloare de 1,41 lei/
obligaţiune, a obligaţiunilor emise în anul 2009, conform 
Prospectului de Ofertă Publică Primară de Vânzare de 
Obligaţiuni, autorizat prindecizia CNVM nr. 
159/03.02.2009. Plata dobânzii se va efectua în data de 
15.11.2018, prin intermediul BT CAPITAL PARTNERS, 
încalitateasa de Agent de Plată, care va efectua plăţi către 
obligatarii înregistraţi în registrul deţinătorilor de obliga-
ţiuni la data de 12.11.2018. Rata dobânzii Obligaţiunilor 
Consiliului Judeţean Alba, calculată şi plătită trimestrial, 
pentru perioada 15.11.2018 - 14.02.2019, 15.02.2019 - prima 
zi de plată, calculată conform prospectului de ofertă 
publică, este de 3,98%. Rata dobânzii este calculată după 
formula (ROBID+ROBOR)/2+ 0,95%, unde ROBID şi 
ROBOR reprezintă ratele dobânzilor interbancare conside-
rate la 3 luni, cotate cu două zile lucrătoare anterior începu-
tului perioadei de dobândă, respectiv din data de 
13.11.2018. Pentru acest cupon, data de referințăeste 
12.02.2019.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor Certasig -Societate de Asigurare şi Reasigurare SA, 
Bucureşti, str.Nicolae Caramfil, nr.61B, Sector 1, 
J40/9518/2003, CUI: 12408250, Societate autorizată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Registrul asigura-
torilor şi reasiguratorilor- RA-021/2003, Codul LEI (Legal 
Entity Identifier)- 549300TNR84EPNR2QH36. În atenția 
acționarilor Certasig -Societate de Asigurare şi Reasigurare 
SA. Consiliul de Administrație al Certasig -Societate de 
Asigurare şi Reasigurare SA („Societatea”), convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății 
pentru data de 23.04.2019, ora 11.00, la sediul social sau pe 
data de 25.04.2019, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în cazul în 
care la prima convocare nu se vor îndeplini condițiile privi-
toare la cvorum, cu următoarea ordine de zi a adunării 
generale ordinare: 1.Aprobarea situațiilor financiare pe anul 
2018, conform Normei nr.41/2015, privind situațiile finan-
ciare anuale individuale şi situațiile financiare consolidate 
ale entităților care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau 
reasigurare, respectiv a bilanțului contabil şi contului de 
profit şi pierderi ale Societății la 31.12.2018, în baza Rapor-
tului Consiliului de Administrație cu privire la anul finan-
ciar 2018; 2.Discutarea şi aprobarea raportului de audit 
extern cu privire la exercițiul financiar 2018; 3.Aprobarea 
raportului privind activitatea administratorilor pe anul 
2018 şi descărcarea de gestiune a acestora; 4.Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019; 5.Numirea şi 
împuternicirea unui reprezentant al acționarilor pentru a 
întreprinde toate acțiunile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor 
convocate prin prezenta şi efectuarea tuturor formalităților 
aferente necesare. În conformitate cu prevederile art.117(2) 
din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republi-
cată, cu modificările ulterioare, situațiile financiare şi 
rapoartele administratorilor şi directoratului, precum şi 
orice document relevant cu privire la sus-menționată ordine 
de zi au fost puse la dispoziția acționarilor pentru a fi 
consultate la sediul Societății începând cu data publicării 
convocatorului. Data: 20.03.2019. Ivan Vohlmuth, preşedin-
tele Consiliului de Administrație. 

l Convocare. Consiliul de Administratie al S.C. 
CAMEXIP S.A cu sediul in Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.
Prahova, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. 
J29/78/1991, CUI 1316762, in temeiul prevederilor Legii 
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulteri-
oare  si a  actului constitutiv al societatii,  convoaca  
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, in 
ziua de 24.04.2019, orele 10,00, in oras Baicoi, str. Republicii 
nr.27, ap.2, judetul Prahova,  pentru toti actionarii inregis-

trati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de  08.04.2019 
data de referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul 
necesar in cadrul primei Adunari Generale Ordinare a 
Actionarilor (AGOA), cea de a doua convocare va avea loc 
in data de 25.04.2019, orele 10.00, tot la sediul societatii cu 
aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi a Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor (AGOA) este urmatoarea: 1. Discu-
tarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2018 pe 
baza rapoartelor  prezentate  de Consiliul de Administratie  
si de Auditorul financiar. 2. Aprobarea descarcarii de 
gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul 
financiar 2018. 3. Stabilirea datei de 28.05.2019 ca data de 
identificarea a actionarilor asupra carora se rasfrang efec-
tele hotararilor adunarii generale conform art. 86 alin.(1) 
din Legea 24/2017 si ex date 29.05.2019. 4. Desemnarea 
persoanei care sa indeplineasca formalitatile necesare 
pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul 
Comertului in conformitate cu prevederile legale. Propuneri 
ale actionarilor cu privire la AGOA: Unul sau mai multi 
actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 
5% din capitalul social au dreptul: a) de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca 
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect 
de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea gene-
rala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocatorului. b) de a prezenta  proiecte de hotarare 
pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse in ordinea 
de zi a adunarii generale in cel mult 15 zile de la data publi-
carii convocatorului. c) fiecare actionar are dreptul sa 
adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a 
AGOA in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii 
in Monitorul Oficial. Societatea are obligatia de a raspunde 
la intrebarile adresae de actionar, sub conditia respectarii 
art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile 
prevazute anterior pot fi exercitate numai in  scris (trans-
mise prin servicii de curierat rapid sau prin mijloace  elec-
tronice cu semnatura extinsa incorporata la camexi@
camexipsa.ro). Participarea la AGOA. Data de referinta 
este 08.04.2019. Acţionarii inscrisi in registrul acţionarilor la 
data de referintă pot exercita dreptul de vot direct, prin 
reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot 
prin corespondentă in limba română, se pune la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina de 
Internet a societăţii www.camexipsa.ro, incepând cu data de 
24.03.2019. Formularul de vot prin corespondentă, 
completat de către acţionar şi insotit de o copie a actului de 
identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat 
de inregistrare eliberat de ORC impreună cu copia actului 
care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, in 
cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la 
sediul Societăţii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, 
cu menţiunea scrisă pe plic in clar şi cu majuscule “VOT 
PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU AGOA DIN 
24/25.04.2019”. Buletinele de vot prin corespondenţă care 
nu sunt primite in forma şi in termenul stipulat in prezentul 
convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea 
cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea 
voturilor in Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. In 
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) - Legea 
24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, in 
baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris 
sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul 
de Administraţie sau in baza unei Imputerniciri generale 
(Procuri generale). Forma Imputernicirii speciale (Procurii 
speciale) in limba română, se pune la dispoziţia acţionarilor 
atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de Internet a socie-
tăţii www.camexipsa.ro şi pot fi consultate incepând cu data 
de 24.03.2019. Imputernicirea specială (Procura specială) se 
depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel 
puţin 48 de ore înainte de AGOA. In cazul in care Imputer-
nicirea specială (Procura specială) se expediază prin poştă 
trebuie facută pe plic menţiunea scrisă in clar şi cu majus-
cule “PENTRU AGOA DIN 24/25.04.2019”. In cazul in 
care Imputernicirea specială (Procura specială) se expe-
diază prin poştă electronica pe e-mail-ul camexip@
camexip.ro, se va face sub forma unui document semnat 
electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 
nr. 455/2001, mentionand la subiect “PENTRU AGOA 
DIN 24/25.04.2019 - Formular de vot prin corespondenta”. 
Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat 
in prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Socie-
tate. Reprezentarea acţionarilor in cadrul adunării generale 
de către alte persoane decât acţionarii se poate face şi in 
baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă 
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permitând 
reprezentantului desemnat să voteze in toate aspectele 
aflate in dezbaterea adunării generale a acţionarilor socie-
tăţii cu condiţia ca imputernicirea generală să fie acordată 
de către acţionar, in calitate de client, unui Intermediar 
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 
sau unui avocat. Imputernicirile generale (Procurile gene-
rale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la 
societate cu cel putin 48 de ore inainte de adunare, in copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub 
semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputer-
nicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de 
societate, facându-se menţiune despre acestea in procesul 
verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi 
in adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Imputer-
niciri generale (Procuri generale), de către o persoană care 
se află intr-o situaţie de conflict de interese, in conformitate 
cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Infor-
matii suplimentare se pot obtine de luni - vineri intre orele 
10:00 - 14:00, la telefon 0728.109.757. Prezentul convocator 
se va completa cu prevederile legale aplicabile. Presedintele 
Consiliului de Administratie al societatii Camexip SA, 
George State. 

l Convocare. Consiliul de Administratie al Avicola Bucu-
resti SA, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 
16, et. 3, cam. 310, inregistrata in Registrul Comertului 
Bucuresti sub numarul J40/12/1991, cod unic de inregistrare 
1551768, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actio-
narilor  pentru data de 25.04.2019, ora 10:00, la punctul de 
lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu, cu 
urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si aprobarea situa-
tiilor financiare pentru anul 2018 pe baza Raportului de 
gestiune a Consiliului de Administratie si a Raportului 
auditorului financiar pentru anul 2018. 2. Aprobarea 

descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie 
pentru anul 2018. 3. Aprobarea Bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii pentru anul 2019. 4. Aprobarea 
Planului de investitii si reparatii al societatii pentru anul 
2019. 5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de 
Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv a 
cuantumului sumei asigurate pentru raspunderea civila 
profesionala. 6. Numirea auditorului financiar si stabilirea 
duratei contractului de audit financiar. Mandatarea Direc-
torului General pentru semnarea si negocierea conditiilor si 
contravalorii contractului. 7. Aprobarea datei de 16.05.2019 
ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se 
rasfrang efectele hotararilor AGOA. Aprobarea datei de 
15.05.2019 ca data “ex date”. 8. Aprobarea mandatarii 
d-nei Terez Zarug, Director General  să efectueze toate 
procedurile şi formalitățile prevăzute de lege pentru 
ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, să depună şi să 
semneze în acest scop în numele societatii , în relatiile cu 
Registrul comertului, ASF, BVB, precum şi alte entități 
publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea 
delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei 
persoane după cum consideră necesar. In cazul neindepli-
nirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actiona-
rilor se va intruni in data de 26.04.2019, ora 1000, in 
Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu. La sedinta 
AGOA sunt indreptatiti sa participe numai actionarii  
inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 
12.04.2019 (data de referinta). a) Dreptul actionarilor de a 
participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor La 
AGOA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita 
dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform 
prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin 
reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de 

Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie 
raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, 
inainte de AGOA, prin corespondenta (pe baza de Buletin 
de vot prin corespondenta). Accesul si/sau votul prin cores-
pondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA 
este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, 
in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate 
(buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, 
dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii 
straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identi-
tate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate 
pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de 
sedere pentru cetatenii straini). Reprezentantii actionarilor 
persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identi-
tate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, 
dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii 
straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala 
semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia 
pe proprie raspundere data de custode si semnata de repre-
zentantul legal al acestuia. Reprezentantii actionarilor 
persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de 
identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii 
romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru 
cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ gene-
rala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice 
respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de 
custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia. 
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor 
persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juri-
dica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei 
actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozi-
tarul Central S.A. In situatia in care: a) actionarii persoane 
fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central 
S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor 

prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/
carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezen-
tantul legal al actionarilor persoane juridice nu este menti-
onat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de 
la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un 
document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal 
(dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau 
copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte 
de data publicarii convocatorului AGOA).  Documentele 
prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu 
exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Roma-
niei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator 
autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Informatii 
privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, 
Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe 
proprie raspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos. 
b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a 
AGOA. Incepand cu data de 25.03.2019, Convocatorul 
AGOA, Formularele de Imputerniciri speciale pentru 
reprezentarea actionarilor in AGOA, Formularele de Bule-
tine de vot prin corespondenta pentru participarea si 
exprimarea votului actionarilor in AGOA, Documentele si 
materialele informative referitoare la punctele de pe 
ordinea de zi a adunarii, Proiectele de hotarari pentru 
punctele de pe ordinea de zi a AGOA pot fi obtinute, la 
cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-12.00, la 
adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu sau 
de pe www.avicolabucuresti.ro. Daca va fi cazul, ordinea de 
zi revizuita va fi comunicata potrivit prevederilor legale, iar 
formularele vor fi actualizate in consecinta.  c) Imputernici-
rile generale. Pentru validitatea mandatului, mandatarul 
trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate 
cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), 
fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De 
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și gaze naturale, având sediul în București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare,
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asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict 
de interese. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta 
persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, 
aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin interme-
diul oricarei persoane ce face parte din organul de adminis-
trare sau conducere sau dintre angajatii sai. Societatea nu 
impune un anumit format pentru Imputernicirea generala. 
Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor trans-
mite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de 
reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care 
a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original 
si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:  i) imputerni-
cirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, 
intermediarului sau, dupa caz, avocatului;  ii) imputerni-
cirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare 
de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Inainte de 
prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de 
documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, 
cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub 
semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inre-
gistrate ca primite la adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 
10, jud. Giurgiu, pana la data de 23.04.2019, ora 10:00, 
mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor din data de 25/26.04.2019”. Impu-
ternicirile generale in copie certificata vor fi retinute de 
Societate, facandu-se mentiune despre acestea in proce-
sul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile 
pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani. d) Imputer-
nicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta. 
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespon-
denta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate 
si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv 
mentiunea „Abtinere”). Votul prin corespondenta poate fi 
exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de 
catre reprezentantul  actionarului, numai in situatia in care 
acesta: - a primit din partea actionarului pe care il reprezinta 
o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Socie-
tate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul 
precizat in convocator sau - reprezentantul este o institutie 
de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand 
vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor 
primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data 
de referinta. La completarea Imputernicirilor speciale/ 
Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa 
caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de 
posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte 
sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi, Impu-
ternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor 
fi completate si actualizate. Imputernicirea speciala/ Bule-
tinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, 
dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile aces-
tora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mentiunea „Abti-
nere”), semnate, in original, insotite de documentele 
aferente, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la adresa 
punctului de lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. 
Giurgiu, pana cel tarziu in data de 23.04.2019, ora 10:00, 
mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor Avicola Bucuresti SA din data de 
25/26 aprilie 2019”. Imputernicirile speciale si Buletinele de 
vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate pana la 
termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul 
pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in 
AGOA. e) Declaratiile pe proprie raspundere. In cazul in 
care un actionar este reprezentat de o institutie de credit 
care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in 
AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace 
electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea 
unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. 
Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in 
limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea 
de actionari ai societatii la data de referinta. Institutia de 
credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile 
in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care 
se precizeaza: a) in clar, numele/denumirea actionarului in 
numele caruia institutia de credit participa si voteaza in 
cadrul AGOA; b) institutia de credit presteaza servicii de 
custodie pentru respectivul actionar; c) in clar, numele 
persoanei care face parte din organul de administrare sau 
conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va 
reprezenta institutia de credit in AGOA. Documentele ce 
insotesc Declaratia pe proprie raspundere: - un document 
oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnata-
rului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o 
autoritate competenta, in original sau copie conforma cu 
originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii 
convocatorului AGOA); - copia actului de identitate al 
persoanei care face parte din organul de administrare sau 
conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nomina-
lizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta 
institutia de credit in AGOA. Declaratia pe proprie raspun-
dere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, 
in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/
expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la adresa 
punctului de lucru din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. 
Giurgiu, pana la data de 23.04.2019, ora 10:00, mentionand 
pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2019”. f) Dreptul 
actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru 
punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel 
putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in 
conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de 
hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recoman-
data cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic 
in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
din data de 25/26 aprilie 2019”, astfel incat sa fie inregistrate 
ca primite la adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. 
Giurgiu în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. 
Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justifi-
care sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea 
adunarii.  g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari refe-
ritoare la ordinea de zi Orice actionar interesat are dreptul 
de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a 
AGOA;  intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/
expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la 
adresa din Mihailesti, str. Stejarului, nr. 10, jud. Giurgiu 

pana la data de 19.04.2019, ora 10:00, mentionand pe plic in 
clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
din data de 25/26 aprilie 2019”. Dreptul de a adresa intre-
bari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate 
de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii. 
Pentru exercitiul valid al drepturilor  mentionate la lit. f) si 
g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele docu-
mente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermedi-
arii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care 
furnizeaza servicii de custodie:  a) extrasul de cont din care 
rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;  
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind 
reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii 
intermediari.  La data convocarii, capitalul social al Socie-
tatii este de  20.073.827,50 lei si este format din 8.029.531 
actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala 
de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea 
Generala a Actionarilor Societatii.  Informatii suplimentare 
se pot obtine la societate in fiecare zi lucratoare, intre orele 
10.00-12.00, la telefon 0746079603. Președintele Consiliului 
de Administratie, Claudiu Petrescu.

l Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
METEOR S.A. Consiliul de Administrație al METEOR 
S.A., societate pe acțiuni înființată și funcționânând 
conform legilor din România, cu sediul social în București, 
str. Franceză nr. 2-4, sector 3, având număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului: J40/32/1990 și cod de înregistrare 
fiscală: RO361340 (denumită în continuare “Societatea”), 
convoacă:  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 24.04.2019, ora 10:00, la sediul Societăţii din Str. 
Franceză nr. 2-4, Sector 3, București, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
29.03.2019. În cazul în care la această dată nu se va întruni 
cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară se va întruni 
la a doua convocare, în condiţiile legii, la data de 25.04.2019, 
ora 10:00, în aceeași locaţie și cu aceeași ordine de zi. La 
Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptă-
ţiţi să participe și să voteze acţionarii înscriși în Registrul 
Acţionarilor la data de 29.03.2019, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor: 1. Numirea unui numar de 3 administratori, 
membrii ai Consiliului de Administratie, urmare expirarii 
mandatelor administratorilor actuali la data de 30.04.2019, 
si stabilirea remuneratiei acestora. 2. Actualizarea punctului 
15.2. al art. 15 al Actului constitutiv al Societatii, intitulat 
“Numire organizarea”, urmare numirii noilor administra-
tori ai Societatii. 3. Împuternicirea directorului general al 
Societății în vederea semnării oricăror documente aferente 
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, 
inclusiv in vederea semnarii noilor contracte de adminis-
trare in numele si pe seama societatii, și a efectuării, 
personal sau printr-o împuternicire subsecventă, a tuturor 
procedurilor și formalităţilor prevăzute de lege în scopul 
îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor. Participarea la Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se face în conformitate cu dispoziţiile Actului 
Constitutiv al Societăţii, precum și cu prevederile legale 
aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii pot participa fie 
personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei împuter-
niciri altor persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, 
un exemplar original al împuternicirii se va depune la sediul 
social al Societăţii cu 48 de ore înainte de adunare. 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 generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Drepturile acţionarilor prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care 
exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determină 
modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate 
deja acţionarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o 
ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea 
utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de 
referinţă 29.03.2019 și cu respectarea termenului prevăzut 
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, astfel încat să permită celorlalţi acţionari să 
desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze 
prin corespondenţă. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor până cel târziu la data de 
17.04.2019. Societatea va răspunde la întrebările adresate de 
acţionari. Fergus Construct International S.R.L., prin 
reprezentant permanent, Bogdan Cernescu Președinte al 
Consiliului de Administraţie.

l Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
Universal S.A. Consiliul de Administrație al Universal S.A., 
societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor 
din România, cu sediul social în București, Str. Franceză nr. 
2-4, etaj 1, sector 3, având număr de înregistrare în Registrul 
Comerţului: J40/10/1991 și cod de înregistrare fiscală: RO 
361390, denumită în continuare „Societatea”. (denumită în 
continuare “Societatea”), convoacă:  Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data de 24.04.2019, ora 11:00, la 
sediul Societăţii din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, Sector 3, 
București, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 29.03.2019. În cazul în care 
la această dată nu se va întruni cvorumul legal, Adunarea 
Generală Ordinară se va întruni la a doua convocare, în 
condiţiile legii, la data de 25.04.2019, ora 11:00, în aceeași 
locaţie și cu aceeași ordine de zi. La Adunarea Generala 
Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și să 
voteze acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la data de 
29.03.2019, stabilită ca dată de referinţă. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Numirea 
unui numar de 3 administratori, membrii ai Consiliului de 
Administratie, urmare expirarii mandatelor administrato-
rilor actuali la data de 30.04.2019, si stabilirea remuneratiei 
acestora. 2. Actualizarea punctului 14.2. al art. 14 al Actului 
constitutiv al Societatii, intitulat “Administrarea societatii”, 
urmare numirii noilor administratori ai Societatii. 3. Împu-
ternicirea directorului general al Societății în vederea 
semnării oricăror documente aferente hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv in vederea 

semnarii noilor contracte de administrare in numele si pe 
seama societatii, și a efectuării, personal sau printr-o împu-
ternicire subsecventă, a tuturor procedurilor și formalităţilor 
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. Participarea la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se face în conformitate cu 
dispoziţiile Actului Constitutiv al Societăţii, precum și cu 
prevederile legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţio-
narii pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin 
acordarea unei împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un exemplar original al împu-
ternicirii se va depune la sediul social al Societăţii cu 48 de 
ore înainte de adunare. Unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capi-
talul social are / au dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) 
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale. Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi 
exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării. În cazurile în care exerci-
tarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determină 
modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate 
deja acţionarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o 
ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea 
utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de 
referinţă 29.03.2019 și cu respectarea termenului prevăzut 
de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, astfel încat să permită celorlalţi acţionari să 
desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze 
prin corespondenţă. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor până cel târziu la data de 
17.04.2019. Societatea va răspunde la întrebările adresate de 
acţionari. Fergus Construct International S.R.L., prin 
reprezentant permanent, Bogdan CERNESCU. Președinte 
al Consiliului de Administraţie.

l Convocator. Adunarea Generală a Acționarilor în data de 
22 aprilie 2019 ora 16:00. Subscrisa UNELMA -S.A. cu 
sediul în București, Sectorul 1, Str. Constantin Dobrogeanu 
Gherea, nr. 56, ap. 15, înmatriculată la Registrul Comerțului 
sub nr. J40/9549/04.07.2018, CIF RO 37672663, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la 
data de 21 aprilie 2019, considerată ca dată de referință, 
pentru data de 22 aprilie 2019 ora 16 în Brăila, B-dul Inde-
pendenţei, nr. 268, cu următoarea: Ordine de zi: 1.Analiza 
rapoartelor consiliului de administrație și al cenzorilor pe 
anul 2018; 2.Aprobarea bilanțului anual și contului de profit  
și pierderi pentru anul 2018; 3.Schimbarea formei juridice 
din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată. 
În conformitate cu art. 26 din Actul constitutiv, pentru 
validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este 
necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 
jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de 
acţionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social 
reprezentat în adunare. În cazul în care adunarea generală 
ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor 
prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni după a doua 
convocare poate să delibereze asupra problemelor existente 
pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de 
capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majori-
tate de voturi. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la 
data menționată mai sus, a doua convocare va avea loc în 
data de 23 aprilie 2019, la aceeași adresă, aceeași oră, cu 
aceeași ordine de zi. Președintele Consiliului de adminis-
trație, Liviu Lazarec.

l Convocator. Adunarea Generală a Acționarilor în data de 
22 aprilie 2019 ora 16:00. Subscrisa UNELMA –S.A. cu sediul 
în București, Sectorul 1, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, 
nr. 56, ap. 15, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/9549/04.07.2018, CIF RO 37672663, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor până la data de 21 aprilie 
2019, considerată ca dată de referință, pentru data de 22 
aprilie 2019 ora 16 în Brăila, B-dul Independenţei, nr. 268, cu 
următoarea: Ordine de zi: 1.Analiza rapoartelor consiliului de 
administrație și al cenzorilor pe anul 2018; 2.Aprobarea 
bilanțului anual și contului de profit  și pierderi pentru anul 
2018; 3.Schimbarea formei juridice din societate pe acțiuni în 
societate cu răspundere limitată. În conformitate cu art. 26 
din Actul constitutiv, pentru validitatea deliberărilor adunării 
generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să 
reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărâ-
rile să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută 
din capitalul social reprezentat în adunare. În cazul în care 
adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neînde-
plinirii condiţiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va 
întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra 
problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, 
oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii 
prezenţi, cu majoritate de voturi. În caz de neîntrunire a 
cvorumului necesar la data menționată mai sus, a doua 
convocare va avea loc în data de 23 aprilie 2019, la aceeași 
adresă, aceeași oră, cu aceeași ordine de zi. Președintele 
Consiliului de administrație, Liviu Lazarec.

LICITAŢII
l SC Hidroconstructia SA, cu sediul în Caransebeș, str.
Ardealului, nr.166, jud.Caraș-Severin, organizează licitație 
de vânzare a unei hale metalice din Gura Văii, jud.Mehe-
dinți, cu prețul de pornire de 5Lei/kg (fără TVA) pentru 
ferme și tronsoane legătură și 1Leu/kg pentru tablă ondu-
lată, în data de 03.04.2019, ora 12.00. Garanția de partici-
pare este de 1.000Lei. Caietul de sarcini și informații 
suplimentare se pot obține la telefonul: 0740.467.662.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
mobil aflat in patrimoniul debitoarei, si anume: Dacia 
Logan, PH 08 UFG, an fabricatie 2005, ~280.000 km, la 
pretul de 3.170,5 lei (fara TVA). Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 15% fata de cel stabilit in raportul de evaluare 

aprobat de Adunarea Creditorilor in 15.11.2018. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 04.04.2019, 11.04.2019, 
18.04.2019, 09.05.2019, 16.05.2019, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, 
cat si la telefon 0344104525.

l Primăria Berteștii de Jos, județul Brăila, scoate la licitație 
publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani un 
spațiu aflat în domeniul privat al comunei, în suprafață de 
42.91mp, situat în satul Berteștii de Jos, corp clădire fosta 
primărie, situate în CV 13 P 326. Licitația va avea loc la 
sediul primăriei în data de 25.04.2019, ora 11.00. Data-li-
mită de înscriere: 24.05.2019, ora 10.00. Data-limită de soli-
citări de clarificări: 23.05.2019, ora 10.00. Preț de pornire la 
licitație: 1271Lei/an (unamiedouăsuteșaptezecișiunulei) 
plătibil în 4 rate trimestriale. Prețul de obținere a documen-
tației este de 50Lei. Garanția de participare la licitație: 10% 
din prețul de pornire la licitație, respectiv 127.1Lei. Alte 
informații le puteți obține de la sediul unității noastre sau la 
telefon: 0239.699.909 și e-mail: bertestidejos@yahoo.com.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
imobil aflat in patrimoniul debitoarei: Teren intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71, compus din suprafata de 347 mp, inscrisa in 
CF nr. 5127 a localitatii Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr. 5125 a localitatii Comarnic, suprafata de 
425 mp inscrisa in CF nr.1007 a localitatii Comarnic. 
Terenul intravilan in suprafata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu componenta mentio-
nata mai sus se vinde la pretul de 15.900 lei (fara TVA). 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 50% din cel 
stabilit in raportul de evaluare aprobat de Adunarea Credi-
torilor in 13.08.2015 si in conformitate cu Adunarea Credi-
torilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 09.05.2019, 
16.05.2019, orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la 
telefon 0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea la licitatie stocului de piese 
auto si bunuri mobile aflat in patrimoniul debitoarei si 
anume: amortizoare, set centura, axiale, discuri de frana, 
suport cutie de viteza, biele, cap bara, legatura axal, bara 
directie, bielete de directie, bielete reglabile, brate, bucse, 
pipe bielete, covorase, brate suspensie, placa ambreaj, pivo-
turi, placute de frana, saboti de frana, filtre, filtre aer, filtre 
pompe de ulei, filtre benzina, filtre pentru motor, fise bujii, 
furtune de frana, oranemt de frana de levier, de antena, 
ornament banda, ornamente levier, set ochi pisica, set 
pedale, set tuning, huse, covorase, carpete, pentru diverse 
tipuri de autoturisme, la pretul de 145.129,5 lei (fara TVA). 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 50 % din cel 
stabilit in raportul de evaluare aprobat de Adunarea Credi-
torilor in 13.08.2015 si in conformitate cu Adunarea Credi-
torilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 21.02.2019, 28.02.2019, 07.03.2019, 14.03.2019. 
21.03.2019, orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la 
telefon 0344104525.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
imobil aflat in patrimoniul debitoarei: constructie C1 situata 
in Sinaia, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, jud. Prahova, 
compusa din cladire depozit si administrativ la pretul de 
124.575 EUR + TVA, pret ce va fi achitat in lei la cursul 
euro din ziua efectuarii platii. Constructia C1, cu compo-
nenta mentionata mai sus, este edificata pe un teren conce-
sionat de Consiliul Local Sinaia. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 45 % din cel stabilit in raportul de evaluare, in 
conformitate cu hotararea Adunarii Creditorilor din 
20.12.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019, 09.05.2019, 16.05.2019, 
orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii supli-
mentare in caietul de sarcini si la telefon 0344104525. Pretul 
caietului de sarcini este 3000 lei fara TVA si se achita la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate in patrimoniul SC Costrade Impex SRL. 
Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din data de 
04.08.2015 si din 10.05.2018, pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 30% din cel stabilit in rapoartele de evaluare. 
Licitaţiilor publice vor avea loc pe data de 02.04.2019, 
16.04.2019, 07.05.2019, 28.05.2019, 11.06.2019, 25.06.2019, 
09.07.2019, 06.08.2019, 05.09.2019, 19.09.2019, orele 12.30 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la telefon 0344104525.

l Anunț Public. Serviciul Public de Administrare și Exploa-
tare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului 
Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice 
deschise cu strigare pentru: -Închiriere spații comerciale din 
Complexul Corp C1 al Pieței Centrale, după cum urmează: 
1. Două (2) spații comerciale în suprafață de 38 mp; Desti-
nație: comercializare carne, produse din carne și alte 
produse agroalimentare conform HGR nr. 348/2004; Prețul 
de pornire al licitației este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin HCL 
Câmpina din 31.01.2019. Tariful de închiriere este scutit de 
TVA. Prioritate pentru închirierea spațiilor în suprafață de 
38 mp o au dosarele cu Licențe de fabricație în domeniul 
producției de produse alimentare. 2. Două (2) spații comer-
ciale în suprafață de 14 mp; Destinație: comercializare 
produse agroalimentare, articole nealimentare de cerere 
curentă precum și alte produse meșteșugărești conform 
HGR nr. 348/2004; Prețul de pornire al licitației este de 2,5 
lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 31.01.2019. 
Tariful de închiriere este scutit de TVA. Pasul de licitație: 
Pasul de strigare este 10% din prețul de începere. Se poate 
folosi și multiplu de 10%. Vizitarea spațiilor scoase la lici-
tație se poate face de luni până vineri între orele 8:30 - 15:30. 
Licitația va avea loc în data de 10.04.2019, ora 10:00 la 
sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, 

iar documentele pentru participarea la licitație se pot 
depune până pe 08.04.2019, ora 15:00 tot la sediul instituției. 
Caietul de sarcini specific pentru licitație va putea fi achizi-
ționat de la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. Informații 
suplimentare la telefon: 0344/108 513, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro.

l Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele RA, având sediul 
social în Săcele, P-ţa Libertăţii nr.17, și punct de lucru în 
Săcele , str. Fagului nr.46, telefon: 0268/274.056, fax: 
0268/274.059, e-mail: rplp_sacele@yahoo.com organizează 
în data de 08.04.2019, ora 12:00, la punctul de lucru, licitaţie 
publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior din posibili-
tatea anului de producţie 2019. Licitaţia va fi organizată și se 
va desfășura conform prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
715/2017, cu modificările și completările ulterioare. Data și 
ora organizării preselecţiei: 03.04.2019, ora 12:00. Data și ora 
limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţiei: 02.04.2019, ora 16:00. 
Lista partizilor care se licitează, preţurile de pornire ale lici-
taţiei și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la 
sediul organizatorului, pe site-ul www.rplpsacele.ro și pe 
site-ul www.ocoalederegim.ro. Pentru partizile neadjudecate 
precum și pentru cele la care contractele nu sau încheiat în 
termenul legal, se poate proceda la negocierea după termi-
narea sedinţei de licitaţie, respectând prevederile art. 42 din 
H.G. nr. 715/2017, cu completările și modificările ulterioare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul RPLP Săcele 
RA, începând cu data de 22.03.2019. Documentele ce se vor 
depune cu ocazia preselecţiei vor respecta prevederile H.G. 
nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale 
H.G. nr. 470/2014, cu modificările și completările ulterioare. 
Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei: persoană de contact ing. Sipos 
Attila, tel: 0749/086.670, e-mail: rplp_sacele@yahoo.com.

l UAT Morteni, cu sediul în comuna Morteni, str.Princi-
pală, nr.1127, CUI: 4344589, tel.0245.242.707, fax: 
0245.242.707, e-mail: primariamorteni2016@yahoo.com, 
organizează în data de 25.04.2019, ora 10.00, licitație publică 
pentru concesionarea unui teren în suprafață de 316401mp. 
Informații privind obiectul concesiunii: Obiectul concesiunii 
îl reprezintă un teren situat în extravilanul comunei 
Morteni, aparținând domeniului privat al comunei Morteni, 
având destinația actuală teren arabil. Durata concesiunii: 45 
ani. Modalitatea de intrare în posesia documentației de 
atribuire: la sediul UAT Morteni, din str. Principală, nr. 
1127, Achiziții Publice, de luni până vineri, între orele 08.00-
14.00. Data-limită până la care se pot solicita clarificări este 
15.04.2019. Informații privind ofertele: Data-limită pentru 
depunere este 24.04.2019, ora 16.00. Ofertele vor fi prezen-
tate în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 
Ofertele se depun la Registratura Primăriei Morteni, str.
Principală, nr.1127, județul Dâmbovița. Ședința publică de 
licitație se va desfășura la sediul UAT Morteni, din str.Prin-
cipală, nr.1127, în data de 25.04.2019. Anunțul de licitație a 
fost transmis spre publicare în data de 25.03.2019.

l Anunt vanzare „Bunuri mobile - Mijloace de transport si 
Obiecte de inventar”. BDO Business Restructuring SPRL, 
in calitate de lichidator judiciar al debitoarei CEFIN 
(Romania) S.R.L., vinde prin licitatie publica Blocul de 
active compus din Obiecte de inventar: echipamente IT, 
echipamente si instalatii specifice si Mijloace de transport: 
Autoturisme marca Fiat, autoutilitare marca Iveco si semi-
remorci. Sedinta de licitatie va avea loc in data de 
28.03.2019, ora 12:00, la sediul BDO Business Restructuring 
SPRL, din Bucuresti, str. Invingatorilor, nr. 24, cladirea 
Victory Business Center, et. 4, sector 3, avand pretul de 
pornire de 301.833,17 EUR (exclusiv TVA). Informatii 
suplimentare pot fi obtinute la telefon: 021/319.94.76 sau 
email: business.restructuring@bdo.ro.

PIERDERI
l Pierdut Atestat TAXI pe numele Băducu Gabriel Octa-
vian. Îl declar nul.

l SC Medita Import Export SRL, cu sediul in mun. 
Ploiesti, str. Poligonului, nr. 5, et.1, depozit 1, jud. Prahova, 
avand CUI 17690886 si J29/1335/2005, declara pierdut 
Certificatul de inregistrare seria B, nr. 0777886, eliberat la 
data de 29.09.2006 de ORC Prahova, precum si Certificatul 
constatator eliberat la aceeasi data.

l Renomia- SRBA Insurance Broker SRL- intermediar 
Omniasig, declar pierdute și nule următoarele DRS: F 
2149360.

l Campion Broker de Asigurare și Reasigurare SRL- inter-
mediar Omniasig, declar pierdute și nule următoarele DRS: 
F 2365496, B 265253, B 265272.

l PFA Nicolae S. Dan declar pierdut certificat de înregis-
trare și certificate constatatoare seria B, nr.245237, eliberate 
de ORC București la data de 06.07.2011. Le declar nule.

l Pierdut legitimatie serviciu emisa de Compania Natio-
nala Aeroporturi Bucuresti, emisa pe numele Stan Irina. O 
declar nula.

l Pierdut certificat de ambarcaţiune de agrement cu seria 
09622 eliberat de ogiciul de Căpitănie Mahmudia la data de 
01.04.2004, pentru ambarcaţiunea de agrement cu nr. 0713 
MHM. Îl declar nul.

l SC Neos Invest SRL declară pierdute certificatele consta-
tatoare nr. 5701/23.04.2015, nr. 24921/14.09.2017.

l Pierdut certificat de ambarcaţiune de agrement cu seria 
09622 eliberat de ogiciul de Căpitănie Mahmudia la data de 
01.04.2004, pentru ambarcaţiunea de agrement cu nr. 0713 
MHM. Îl declar nul.

l SC Neos Invest SRL declară pierdute certificatele consta-
tatoare nr. 5701/23.04.2015, nr. 24921/14.09.2017




