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OFERTE SERVICIU
l Restaurant  in zona Obor, anga-
jeaza urgent ospatarite/ picolite cu 
experienta. Relatii la telefon: 
021.250.65.70.

l Primăria Clinceni –Ilfov organi-
zează în data de 17.04.2018 
concurs recrutare pentru postul de 
bibliotecar. Detalii la 021/3694041.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  urma-
toarelor funcţii contractuale de 
execuţie, vacante: - 1 post infir-
mieră debutantă – perioadă nede-
terminată; - 2 posturi îngrijitoare 
– perioadă nedeterminată; - 1 post 
brancardier – perioadă nedetermi-
nată. Concursul va avea loc la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat în data de 
24.04.2018, ora 10,00 – proba 
scrisă. Condiţiile generale si speci-
fice de participare la concurs se 
vor afişa la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 05 
aprilie 2018 inclusiv, ora 16,00  la 
sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimen-
tare se pot obtine la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat şi 
la numărul de telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  urma-
toarei funcţii contractuale de 
execuţie, vacante: - 1 post spalato-
reasa – perioadă nedeterminată. 
Concursul va avea loc la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat în data de 23.04.2018, ora 
10:00 – proba scrisă. Condiţiile 
generale si specifice de participare 
la concurs se vor afişa la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat, precum si pe site-ul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat 
www.spitalrms.ro. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
până la data de 05 aprilie 2018 
inclusiv, ora 16:00 la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat. 
Relaţii suplimentare se pot obtine 
la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561231.

l Școala Gimnazială Nr.1 Vorni-
ceni organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante: -bibliotecar 
-0,50 post -perioadă nedetermi-
nată; -îngrijitor -0,50 post -peri-
oadă nedeterminată; -Proba scrisă 
în data de 17.04.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
19.04.2018, ora 10.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru -anexă la 
HG 286/2011, actualizată. Dosarul 

de înscriere se va depune la secre-
tariatul comisiei de concurs în 
termen de 10  zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului şi va 
conţine în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art.6 din 
Regulamentul-cadru -anexă la 
HG 286/2011, actualizată. Biblio-
grafia şi condiţiile specifice de 
ocupare a postului se vor afişa la 
sediul instituţiei. Relaţii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b ţ i n e  l a 
tel.0231.563.516.

l Primăria Chiojdeanca, cu sediul 
în comuna Chiojdeanca, judeţul 
Prahova, organizează concurs/
examen pentru ocuparea postului 
vacant contractual de referent 
casier la Compartimentul Financi-
ar-Contabil -Achiziţii din cadrul 
Aparatului de specialitate al 
Primăriei Comunei Chiojdeanca, 
judeţul Prahova. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
C h i o j d e a n c a  î n  d a t a  d e 
17.04.2018, ora 10.00, proba scrisă, 
şi 18.04.2018, ora 10.00, interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Chioj-
deanca. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevă-
zute la art.6 din Hotărârea 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Primăriei Chiojdeanca. Condiţii 
specifice: studii medii cu diplomă 
de bacalaureat, cunoştinţe operare 
calculator avansat, permis condu-
cere categoria B. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Primăriei Chiojdeanca, comparti-
mentul secretariat şi la nr.de 
telefon: 0244.461.000.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 24.04.2018, ora 11.00, următoa-
rele posturi funcţii publice: 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-24.04.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. -22.03.2018 -publici-
tate concurs. Direcţia Investiții şi 
Servicii Publice: a)Compartiment 
Infrastructură Rutieră: 1.un post 
funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant. Condiţiile de partici-
pare: -Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul inginerie 
civilă, specializările: -căi ferate, 
drumuri şi poduri; -construcţii 
civile, industriale şi agricole; -ingi-
nerie civilă; -fără vechime în speci-
al itatea studii lor  necesare 
exercitării funcţiei publice. b)
Serviciul Investiţii şi Servicii 
P u b l i c e ,  C o m p a r t i m e n t 
Infrastructură Mediu: 1.un post 
funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant. Condiţiile de partici-
pare: -Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiințe 
inginereşti; -fără vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului, începând cu data de 
22.03.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 10.04.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, 
persoană de contact: Hobjilă 
Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 26.04.2018, ora 11.00, următoa-
rele posturi funcţii publice: 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-26.04.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. -22.03.2018 -publici-
tate concurs. Direcţia Investiții şi 
Servicii Publice; Serviciul Investiții 
şi Servicii Publice;  Compartiment 
Investiţii Publice: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier, 
clasa I, grad profesional principal. 
Condiţiile de participare: -Candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiințe ingine-
reşti; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 5 ani. 2.
două posturi funcții publice de 
execuție de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent. Condiţiile de 
participare: -Candidaţii trebuie să 

îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiințe 
inginereşti; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data 
de 22.03.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 10.04.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, 
persoană de contact: Hobjilă 
Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Primăria Comunei Nereju, 
județul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea pe o 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante 
de şofer I în cadrul Compartimen-
tului Autospecială pompieri. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Nereju, 
județul Vrancea, în data de 17 
aprilie 2018, ora 10.00, proba 
scrisă, şi în data de 19 aprilie 2018, 
ora 14.00, interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
la sediul Primăriei Comunei 
Nereju, județul Vrancea, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului privind 
organizarea concursului şi trebuie 
să conţină obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.6 din Regula-
mentul-cadru aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi anume: 
Condiţii generale de ocupare a 
postului: a.Are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European ş i  domici l iul  în 
România; b.Cunoştinţe de limba 
română, scris şi vorbit; c.Are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d.Are capaci-
tate deplină de exerciţiu; e.Are 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată în baza adeverinţei medi-
cale, eliberată de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f.Îndeplineşte condiţiile 
de studii, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g.Nu a 
fost condamnată sau condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori a autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţii 
specifice pentru ocuparea postului 
vacant pe o perioadă nedetermi-
nată de şofer I în cadrul Compar-
timentului Autospecială pompieri: 
a.Absolvent liceu cu diplomă de 
bacalaureat sau şcoală generală; 
b.Posedă permis de conducere 
categoria „BE+CE”; c.Să aibă 
minim 1 an vechime în muncă în 
domeniu; d.Posedă atestat profesi-
onal -conducător auto; e.Adeve-
rinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate eliberată de un cabinet 
medical specializat în ceea ce 
priveşte examinarea conducăto-
rilor auto; f. Aviz psihologic; g.
Adeverinţă care  să  ateste 
vechimea în muncă şi vechimea de 
conducător auto; h. Copia fişei de 
evaluare a performanţelor profesi-
onale individuale sau recoman-
dare de la ultimul loc de muncă; 
i.Curriculum vitae. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Nereju, 
judeţul Vrancea, şi la nr.de telefon: 
0237.266.200.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006, privind reforma 
în domeniul sănătății, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi ale 
OMS nr.284/2007, privind apro-
barea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcțiilor specifice 
Comitetului Director din spitalele 
publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Spitalul de Pneu-
moft iz io log ie  „Dr.Nico lae 
Ruşdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeş, nr.34, județul Maramureş, 
organizează concurs/examen 
pentru ocuparea pe o perioadă de 
3 ani a funcției specifice Comite-
tului Director de director financi-
ar-contabil. 1.Criteriile generale 
sunt următoarele: -au domiciliul 
stabil în România; -nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care i-ar face incompati-
bili cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea; -au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; -nu au 
vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare; 2.
Criteriile specifice sunt următoa-
rele: -sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în profil economic; -au cel 
puțin 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Concursul se va 
desfăşura conform calendarului 
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următor: -05.04.2018, termenul-li-
mită de depunere a dosarelor, ora 
12.00; -17.04.2018, proba scrisă, 
ora 10.00; -20.04.2018, susținerea 
proiectului de specialitate, ora 
10.00; -20.04.2018, interviul de 
selecție, ora 13.00. Relații supli-
mentare la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae 
Rușdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeș, nr.34, județul Maramureș, 
telefon: 0262.275.995, interior: 114 
și pe site: www.spitalpneumobaia-
mare.ro.

l Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare 
cu sediul în București, B-dul Liber-
tăţii nr. 14, sector 5, organizează la 
data de 17 aprilie 2018, ora 10,00 
(proba scrisă) la sediul din Str. Lt. 
Zalic, nr. 4, sector 6, concurs 
pentru ocuparea pentru perioadă 
nedeterminată a următoarelor 
posturi  vacante de natură 
contractuală: -Consilier gr. IA în 
cadrul Direcţiei Ciclul Combusti-
bilului Nuclear– Compartimentul 
Garanţii Nucleare, Protecţie fizică 
și Minerit; -Consilier juridic  gr. IA 
în cadrul Compartimentului 
Juridic. Dosarele de concurs se 
depun până la data de 05.04.2018, 
ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 
4, sect. 6, la Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n 
021.316.34.93/ int.131, și vor 
cuprinde următoarele documente: 
a) cerere (formular) de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; b) copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c) copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor 
și ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice ale 
postului; d) carnet de muncă și 
copie  și după caz, adeverinţe care  
atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e) cazierul judi-
ciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil 
cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; g) curriculum vitae; 
h) alte documente tipizate nece-
sare înscrierii la concurs. Adeve-
rinţa care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii. În 
cazul documentului prevăzut la lit. 
e), candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei 
probe a concursului. Actele prevă-
zute la  lit. b), c) si d) vor fi prezen-
tate și în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. Înscrierile la concurs se 
fac în perioada  23.03.– 05.04.2018. 
Rezultatele selecţiei dosarelor de 
concurs vor fi afișate până la data 
de 10.04.2018, ora 16,00. Condi-
ţiile generale precum și cele speci-
fice necesare pentru ocuparea 
posturilor scoase la concurs: 1. 
Condiţii generale pentru post: -are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau statelor apartinând 
Spatiului Economic European și 
domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza  adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau 
de unităţile sanitare abilitate;  
-îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. 2. Condiţii 
specifice postului: Consilier gr. IA 
în cadrul Compartimentului 
Garanţii Nucleare, Protecţie Fizică 
și Minerit (activitatea minerit radi-
oactiv și control garanţii)- 1 post: 
1. Studii superioare în domeniul 
tehnic de lungă durată; 2. Cel 
puţin 6 ani vechime în oricare din 
domeniile: •prospectarea, mine-
ritul și prepararea minereurilor de 
uraniu; •exploatarea minieră și 
prepararea minereurilor radioac-
tive; •prelucrarea materiilor prime 
nucleare și fabricarea combustibi-
lului  nuclear t ip CANDU; 
•dezafectarea instalaţiilor de 
minerit și preparare și ecologizarea 
amplasamentelor de producere a 
uraniului; •efectuarea de cercetări 
și proiectare pentru mineritul și 
prepararea minereurilor de 
uraniu; •raportări conform preve-
derilor Protocolului Adiţional la 
Acordul de garanţii dintre AIEA/
EURATOM/ State Membre. 3. 
Cunoaștere cel puţin de nivel 
mediu a limbii engleze; 4. Cunoș-
tinţe temeinice de utilizare a 
computerului și a programelor 
utilitare necesare pentru elabo-
rarea lucrărilor; 5. Disponibilitate 
pentru efectuarea de delegaţii în 
zone cu relief accidentat, lucrul în 
echipă și promptitudine în rezol-
varea sarcinilor de serviciu; 6. 

Permis de conducere cat. B. Locul 
de muncă– București,  Str. Lt. 
Zalic, nr. 4, sector 6; Consilier 
juridic  gr. IA– în cadrul Compar-
timentului Juridic– 1 post: -Pregă-
tire superioară de lungă durată, 
licenţiat în domeniul  știinţe juri-
dice; -Cursuri de perfecţionare/ 
specializare în domeniul juridic; 
-Cunoștinţe de management și 
despre organizarea și funcţionarea 
instituţiilor publice; -Vechime în 
muncă- minim 6 an; -Experienţa 
în specialitatea cerută de post– 
minim 6 ani;  -Limba engleză- 
nivel  mediu;  -Călători i  cu 
frecvență relativ scazută, disponi-
bilitate pentru lucru în program 
prelungit în anumite condi-
ții;-Locul de muncă- la sediul 
CNCAN  din București, str. Lt. 
Zalic, nr. 4, sector 6. Concursul 
constă în: -proba scrisă, care se va 
desfășura la CNCAN, sediul din 
Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, în data de  
17.04.2018, ora 10; -interviul se va 
desfășura în data de 20.04.2018 la 
sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6, 
ora 10. Contestaţiile se vor depune 
de către candidaţii nemultumiţi în 
termen de o zi lucrătoare de la 
data afișării rezultatului pentru 
fiecare proba susţinută (selecţie 
dosare, proba scrisă, interviu), iar 
termenul prevăzut pentru soluţio-
narea acestora este de o zi. Biblio-
grafia, tematica și alte documente 
tipizate necesare înscrierii la 
concurs sunt pe www.cncan.ro.

CITAȚII  
l Capriel Petre este chemat în 
instanţă la Judecătoria Brașov, în 
ziua de 23 aprilie 2018, la sala  J 2, 
complet C28, ora 9.00, în calitate 
de pârât  în proces având ca obiect 
acţiune în constatare, Dosar nr. 
6956/197/2012, calitate de recla-
mant având Thal Mariana.

l Numita Ioniţă Cristina, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
c o m u n a  L u n c a ,  j u d e ţ u l 
Teleorman, este citată la Judecă-
toria Alexandria pe data de 
12.04.2018, ora 08.30, complet 
C10, în calitate de pârâtă, în dosar 
6297/740/2017, în proces de divorţ 
cu Ioniţă Marius.

l Se citeaza Cosma Corina, domi-
ciliata in Arad, Ale. Faget nr. 3, bl. 
F, sc. B, ap. 18, jud. Arad, in cali-
tate  de parata la  data de 
24.04.2018 la Judecatoria arad, 
camera 215, in dosarul civil nr. 
195/55/2018, in process cu Cosma 
Pavel Stefan, avand ca obiect 
divort. 

DIVERSE  
l Mecanic specialist repar mașini 
de cusut și aparatură electrică la 
domiciliu. Relaţii la telefon 
0723/079251.

l Comunicarea sentinţei civile 
nr.168/29.11.2017 a Judecătoriei 

C a r a c a l  î n  d o s a r u l 
nr.2445/207/2017, s-a admis 
cererea formulată de Cîţă Elena, 
din comuna Traian, jud.Olt, în 
contradictoriu cu Cîţă Eftimie 
Marian, s-a declarat moartea pârâ-
tului Cîţă Eftimie Marian, stabi-
l indu-se  ca  dată  a  morţ i i 
31.12.2000. Cu apel în termen de 
30 zile de la comunicare.

l Va anuntam ca in dosarul nr. 
2902/55/2018 al Judecatoriei Arad 
s-a deschis procedura de declarare 
a mortii numitului Ionuczas Ilie cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Semlac, nr. 769, (nr. actual 880), 
jud. Arad, cu invitatia ca orice 
persoana care poate oferi date pe 
care le cunoaste in legatura cu cel 
disparut sa le comunice Judecato-
riei arad, in termen de 2 luni de la 
data publicarii prezentului.

l CII Brănici Marius, lichidator 
judiciar, anunţă că prin Sentința 
nr.138/F din data de 07.03.2018, 
pronunţată de Tribunalul Neamț- 
Secţia II civilă- Contencios admi-
nistrativ și fiscal, în Dosarul nr. 
4542/103/2017 s-a dispus deschi-
derea procedurii simplificate de 
faliment împotriva SC Sebdani 
SRL,  CUI:  18117365,  RC 
J27/1520/2005, sediul social în 
com.Sabaoani, str. Progresului, 
nr.164, jud.Neamț. Cererea de 
creanţă se va depune în două 
exemplare la Tribunalul Neamț, 
sub sancţiunea decăderii până la 
data de 10.04.2018. Termene 
limită: 10.04.2018- întocmirea 
raportului cauzelor; 20.04.2018- 
af ișarea tabel  pre l iminar ; 
19.03.2018- predare a gestiunii 
către lichidator; 30.05.2018- soluţi-
onare contestaţii și afișare tabel 
definitiv. Relaţii la lichidatorul 
judiciar CII Brănici Marius, 
tel.0745.821.068.

l CII Brănici Marius, lichidator 
judiciar, anunţă că prin Sentinţa nr. 
123/28.02.2018, pronunţată de 
Tr ibunalu l  Neamț  în  Ds . 
nr.4623/103/2017 s-a dispus deschi-
derea procedurii simplificate de 
faliment împotriva SC Miniplast 
Com SRL, CUI: 19225446, RC 
J27/1369/2006, sediul social în mun.
Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, 
nr .43, bl.B17, sc. B, parter, jud. 
Neamț. Cererea de creanţă se va 
depune în două exemplare la Tribu-
nalul Neamț, sub sancţiunea decă-
derii până la data de 04.04.2018. 
Termene limită: 18.04.2018- afișarea 
tabel preliminar; 12.03.2018- 
predare a gestiunii către lichidator; 
30.05.2018- soluţionare contestaţii si 
afișare tabel definitiv; 20.03.2018- 
adunare generală asociați. Relaţii la 
lichidatorul judiciar CII Brănici 
Marius, tel.0745.821.068.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator al Adunării Gene-
rale Ordinare și a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 

Societății Instalaţii Carpaţi– SA: 
Administratorul unic al societății 
Instalaţii Carpaţi– SA, cu sediul în 
București, b-dul Geniului nr.2-4, 
sector 6, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul București sub nr. 
J40/27428/1992, CUI RO 2630878, 
în baza prevederilor Actului 
Constitutiv al societății și în 
temeiul  art .117 din Legea 
nr.31/1999 republicată cu modifi-
cările ulterioare,  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară și 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor înscriși în registrul 
a c ţ i o n a r i l o r  s o c i e t ă ț i i  l a 
01.04.2018, pentru data de 23 
Aprilie 2018 ora 12,00 și respectiv 
ora 13,00 la sediul societății din 
b-dul Geniului nr.2-4, sector 6, 
București, având următoarele: A. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor: 1. Prezen-
tarea raportului de Gestiune al 
Administratorului societăţii 
pentru anul 2017. 2. Prezentarea 
raportului Comisiei de Cenzori 
pentru anul 2017. 3. Prezentarea 
B.V.C. pentru anul 2018. 4. Dezba-
teri pe marginea documentelor 
prezentate la punctele 1-3. 5. 
Supunerea la vot, aprobarea bilan-
ţului, a contului de profit și pier-
deri pe anul 2017 și descărcarea de 
gestiune a administratorului. B. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor: 1. 
Informare cu privire la stadiul 
demersurilor făcute pentru finali-
z a r e a  p r e v e d e r i l o r  L e g i i 
nr.267/2008 cu privire la justifi-
carea restului din avansul acordat 
înainte de anul 1989 pentru 
cumpărarea materialelor necesare 
lucrărilor de la Palatul Parlamen-
tului. 2. Informare cu privire la 
vânzarea imobilului din b-dul 
Geniului nr.2-4, Sector 6, Bucu-
rești (sediu social). 3. Reluarea 
discuţiilor cu privire la oportuni-
tatea dizolvării și lichidării volun-
tare a societății, în temeiul art.227, 
al. 1, lit. d, din Legea nr.31/1990 și 
a Capitolului VI, art.22.1.3 din 
Actul Constitutiv și numirea lichi-
datorului în conformitate cu Cap. 
VI, art.23.1 din Actul Constitutiv. 
4. Hotărâre cu privire la mutarea 
sediului social al societăţii, ca 
urmare a vânzării imobilului 
(sediul social) din B-dul Geniului 
nr.2-4, Sector 6, București. 5. 
Diverse. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului prevăzut de Actul 
Constitutiv al societății  se 
convoacă și se fixează în temeiul 
art.118 din Legea nr. 31/1990 repu-
blicată, cea de a doua Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
și cea de a doua Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 24 Aprilie 2018 ora 
12,00 respectiv 13,00 în același loc.

l Convocator: În conformitate cu 
prevederile art. 111, 113 și art. 117 
din Legea nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările și completarile 
ulterioare, coroborate cu dispozi-
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ţiile Legii nr. 297/2004 şi ale Regu-
lamentelor emise de CNVM în 
aplicarea Legii nr. 297/2004, modi-
ficată prin Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă şi 
ale Regulamentelor emise de 
CNVM în aplicarea Legii nr. 
297/2004, ale Actului constitutiv al 
societăţii, Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. Institutul de Cerce-
t ă r i  î n  Tr a n s p o r t u r i -  
INCERTRANS S.A, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
sub nr. J40/17093/29.06.1993, 
având Cod Unic de Înregistrare: 
RO4282451, convoacă la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. Calea 
Griviţei nr. 391-393, sector 1, 
următoarele adunări generale ale 
acţionarilor: I. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, pentru 
data de 24.04.2018, ora 11,30, cu 
următoarea: Ordine de Zi: 1. 
Aprobarea raportului administra-
torilor şi descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administraţie al SC 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi “INCERTRANS” SA 
pentru activitatea desfăşurată în 
anul 2017. 2. Aprobarea situaţiilor 
financiare anuale ale SC Institutul 
de Cercetări în Transporturi 
“INCERTRANS” SA, aferente 
exerciţiului financiar 2017  
(Bilanţul Contabil, Contul de 
profit şi pierderi, repartizarea 
profitului), pe baza Raportului 
Administratorilor şi a Raportului 
Auditorului Financiar SC A&A 
CONTEDIA SRL. 3. Aprobarea 
propunerii Consiliului de Admi-
nistraţie privind repartizarea 
profitului net al exerciţiului finan-
ciar 2017 pe destinaţii, aprobarea 
valorii totale a dividendelor brute 
în valoare de 36.830 lei, a valorii 
dividendului brut pe acţiune în 
valoare de 0,031 lei, a datei plăţii 
dividendelor, respectiv data de 28 
iunie 2018, data limită, şi a moda-
lităţilor de plată, prevăzute în 
Nota prezentată acţionarilor. 4. 
Împuternicirea Directorului 
General al SC Institutul de Cerce-
tări în Transporturi “INCER-
TRANS” SA pentru efectuarea 
tuturor procedurile şi formalităţile 
prevăzute de lege pentru aducerea 
la îndeplinire a Hotărârilor 
AGOA, să depună şi să preia acte 
şi să semneze în acest scop în 
numele Societăţii în relaţiile cu 
Registrul Comerţului, ASF, BVB, 

Depozitarul Central, sau alte enti-
tăţi publice sau private, precum şi 
pentru acordarea dreptului de a 
delega unei  alte  persoane 
mandatul pentru efectuarea 
formalităţilor mai sus menţionate. 
5. Aprobarea datei de 08.06.2018 
ca dată de înregistrare, respectiv 
de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, în confor-
mitate cu dispoziţiile art.86 alin.1 
din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente finan-
ciare şi operaţiuni de piaţă (art. 
238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, cu modifi-
cările şi completările ulterioare); 6. 
Aprobarea datei de 07.06.2018 ca 
ex-data, respectiv data anterioară 
datei de înregistrare la care instru-
mentele financiare obiect ale 
hotărârilor, se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din 
hotărâri, în conformitate cu preve-
derile art. 2 lit. F) din Regula-
mentul CNVM nr. 6/2009. 7. 
Aprobarea datei de 28.06.2018 ca 
data plăţii, respectiv data calen-
daristică la care distribuirea veni-
turilor aferente deţinerii de valori 
mobiliare, constând în numerar 
sau valori mobiliare, devine certă, 
în conformitate cu prevederile 
art.2, lit. g) din Regulamentul nr. 
6/2009, cu modificările şi comple-
tările ulterioare şi cu cele ale art.1, 
alin. (3) din Ordonanţa 64/2001, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Întrucât nu sunt aplica-
b i l e  ş e d i n ţ e i  A G O A  d i n 
24/25.04.2018, acționarii nu vor 
decide asupra datei participării 
garantate, astfel cum este definită 
de Articolul 2 litera f1) din Regu-
lamentul nr. 6/2009. II. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor, pentru data de 24.04.2018, 
ora 12,30, cu următoarea: Ordine 
de Zi: 1.Aprobarea modificării 
Actului constitutiv al S.C. Insti-
tutul de Cercetări în Transpor-
turi– INCERTRANS S.A. în 
vederea armonizării cu prevederile 
OUG 109/2011 privind guver-
nanţa corporativă a întreprinde-
rilor publice, astfel cum a fost 
modificată şi aprobată prin Legea 
nr. 111/2016,  după cum urmează: 
Dispoziţiile Art. 2.1 alin.2) din 
Actul Constitutiv, “Forma juri-
dică”, se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: “Statul Român 
este acţionar majoritar şi Minis-

terul Cercetării şi Inovării exercită 
drepturile şi obligaţiile statului ca 
acţionar al societăţii”. Dispoziţiile 
Art. 8 alin.2 lit. a) din Actul 
Constitutiv, “Capitalul social”, se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: „Articolul 8. Capitalul 
social. Capitalul social subscris şi 
vărsat în totalitate este în valoare 
de 2.970.195 lei, divizat în 
1.188.078 acţiuni, cu o valoare 
nominală de 2,50 lei fiecare. Struc-
tura acţionariatului societăţii este 
următoarea: a) Statul Român prin 
Ministerul Cercetării şi Inovării, 
cod fiscal 36904048, deţine un 
număr de 766.372 acţiuni, cu o 
valoare nominală de 2,5 lei fiecare, 
în valoare totală de 1.915.930 lei, 
reprezentând 64,5052% din capi-
talul social; Dispoziţiile Art. 14.11 
din Actul Constitutiv se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
„Convocarea se supune normelor 
juridice instituite de legislaţia care 
reglementează înfiinţarea şi func-
ţionarea pieţelor de instrumente 
financiare şi pieţei reglementate pe 
care sunt admise la tranzacţionare 
acţiunile societăţii, şi de reglemen-
tările emise în aplicarea legii de 
către Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (fosta Comisie Naţio-
nală a Valorilor Mobiliare).” 
Dispoziţiile Art. 16.6 din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „La şedinţa 
adunării pot fi invitaţi să participe 
auditorii şi directorii societăţii.” 
Dispoziţiile Art. 19.3, din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „Majoritatea 
membrilor consiliului de adminis-
traţie va fi formată din adminis-
tratori neexecutivi şi independenţi, 
în sensul art. 138 indice 1 şi art. 
138 indice 2 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” Se intro-
duce art. 19.31, cu următorul 
cuprins: „Numirea administrato-
rilor pentru poziţiile devenite 
vacante pentru orice cauză de 
încetare a mandatului administra-
torului se face potrivit procedurii 
prevăzute de OUG 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice.” Dispozi-
ţiile Art. 19.6, din Actul Consti-
tutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „Cel puţin doi 
dintre membrii consiliului de 
administraţie trebuie să aibă studii 
economice sau juridice şi experi-
enţă în domeniul economic, 
juridic, contabilitate, de audit sau 
financiar de cel puţin 5 ani.” 
Dispoziţiile Art. 19.10, din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „Membrii 
consiliului de administraţie pot fi 
revocaţi de către adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor, 
conform legii, în condiţiile stabilite 
în contractul de mandat. În cazul 
în care revocarea survine fără 
justă cauză, administratorul în 
cauză este îndreptăţit la plata 
unor daune-interese, potrivit 

contractului de mandat.” Dispozi-
ţiile Art. 19.12 alin. 1), din Actul 
Constitutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: Consiliul de 
administraţie poate crea comitete 
consultative formate din cel puţin 
2 membri ai consiliului şi însărci-
nate cu desfăşurarea de investi-
gaţ i i  ş i  cu  e laborarea  de 
recomandări pentru consiliu, în 
domenii precum auditul, remune-
rarea administratorilor şi directo-
rilor. Dispoziţiile Art. 19.14 din 
Actul Constitutiv se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
“Consiliul de administraţie este 
condus de un preşedinte. Preşe-
dintele este ales dintre membrii 
consiliului de administraţie cu 
votul majorităţii membrilor şi 
poate fi revocat oricând.” Dispozi-
ţiile Art. 19.16, din Actul Consti-
tutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: „Preşedintele 
consiliului de administraţie al 
societăţii nu poate fi numit şi 
director general.”Dispoziţiile Art. 
20.2 lit.d), din Actul Constitutiv se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 20.2 Consiliul de Admi-
nistraţie are în principal următoa-
rele atribuţii şi competenţe: „d) 
numirea şi revocarea directorilor 
cărora le-au fost delegate (din 
partea Consiliului de adminis-
traţie) atribuţii de conducere a 
societăţii, stabilirea remuneraţiei şi 
a altor avantaje acordate aces-
tora;” Dispoziţiile Art. 20.2 lit.r), 
din Actul Constitutiv se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: “r) 
stabilirea obiectivelor şi criteriilor 
de performanţă ale directorului 
general şi ale celorlalţi directori 
cărora le-au fost delegate din 
partea Consiliului de adminis-
traţie atribuţii de conducere a 
societăţii; Dispoziţiile Art. 20.2 
lit.s), din Actul Constitutiv se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: “s) aprobarea încheierii 
contractului de mandat cu direc-
torul general sau cu ceilalţi direc-
tori cărora le-au fost delegate din 
partea Consiliului de adminis-
traţie atribuţii de conducere a 
societăţii; “ss) aprobarea compo-
nentei de management şi a 
planului de administrare pe 
durata mandatului, în vederea 
realizării indicatorilor de perfor-
manţă financiari şi nefinanciari 
care constituie anexa la contractul 
de mandat încheiat cu directorul 
general şi, după caz, cu ceilalţi 
directori cu atribuţii de conducere 
delegate din partea Consiliului de 
Administraţie.” Dispoziţiile Art. 
20.2 lit.t), din Actul Constitutiv se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: “t) evaluarea activităţii 
directorului general, precum şi a 
celorlalţi directori cărora le-au fost 
delegate din partea Consiliului de 
administraţie atribuţii de condu-
cere a societăţii privind execuţia 
contractelor de mandate şi a 
obiectivelor şi criteriilor de perfor-
manţă şi aprobarea formelor de 

remunerare pe baza performan-
ţelor; Dispoziţiile Art. 22.2 din 
Actul Constitutiv se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: “22.2 
Directorul general, indiferent dacă 
este selectat din cadrul consiliului 
de administraţie sau din afara 
acestuia, este numit de  consiliul 
de administraţie, la recomandarea 
comitetului de nominalizare în 
urma unei proceduri de selecţie 
pentru poziţia respectivă. Dispozi-
ţiile Art. 22.3 din Actul Consti-
tutiv se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 22.3 Directorul 
general poate fi numit din afara 
consiliului de administraţie sau 
dintre administratori, situaţie în 
care acesta devine administrator 
executiv.” Dispoziţiile 22.5 “Direc-
torul general trebuie să aibă califi-
carea şi experienţa profesională în 
activitatea ce formează obiectul 
principal de activitate al socie-
tăţii.” se elimină. Dispoziţiile Art. 
23.3 lit.j), din Actul Constitutiv se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: “j) angajează, numeşte, 
destituie, promovează, suspendă, 
concediază, după caz, în condiţiile 
legii, personalul societăţii, inclusiv 
directorii executivi şi le stabileşte 
drepturile şi obligaţiile; negociază 
contractele individuale de muncă 
ale salariaţilor; Dispoziţiile Art. 
23.3 lit.q), din Actul Constitutiv se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: “q) coordonează şi 
asigură elaborarea şi respectarea 
atribuiţiilor, competenţelor, 
responsabilităţilor şi obligaţiile 
directorilor executivi şi persona-
lului angajat al societăţii înscrise 
în contractele individuale de 
muncă, fişele de post şi angaja-
mentele de confidenţialitate; “qq) 
solicită directorilor executivi, 
lunar sau ori de câte ori este 
nevoie, rapoarte de activitate care 
urmează să fie prezentate în consi-
liul de administraţie; Dispoziţiile 
Art. 23.4, din Actul Constitutiv se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: “Directorul general poate 
împuternici în forma scrisă, sub 
condiţia aprobării de către consi-
liul de administraţie, directorii 
executivi sau orice alt angajat să 
exercite orice atribuţii din sfera sa 
de competenţă, atât în ceea ce 
priveşte activitatea societăţii cât şi 
referitor la reprezentarea în relaţia 
cu diverse autorităţi, instituţii 
publice, persoane fizice sau juri-
dice, în justiţie, etc., după caz;” 
Dispoziţiile Art. 24.3 alin.1), din 
Actul Constitutiv se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
“Contractul de audit financiar se 
încheie pe o durată de 3 ani cu 
posibilitatea prelungirii o singură 
dată pentru o nouă perioadă de 3 
ani;” 2. Aprobarea actului consti-
tutiv actualizat al S.C. Institutul 
de Cercetări în Transporturi– 
INCERTRANS S.A., consolidat 
cu modificările aprobate. 3. Împu-
ternicirea Directorului General al 
SC Institutul de Cercetări în 
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Transporturi “INCERTRANS” 
SA pentru efectuarea tuturor 
procedurilor şi formalităţilor 
prevăzute de lege pentru aducerea 
la îndeplinire a Hotărârilor 
AGEA, pentru semnarea şi depu-
nerea Actului Constitutiv Actua-
lizat la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti, să depună şi să 
preia acte şi să semneze în acest 
scop în numele Societăţii în rela-
ţiile cu Registrul Comerţului, ASF, 
BVB, Depozitarul Central, sau 
alte entităţi publice sau private, 
precum şi pentru acordarea drep-
tului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectu-
area formalităţilor mai sus menţi-
onate. 4. Aprobarea datei de 
15.05.2018 ca dată de înregistrare, 
respectiv de identificare a acţiona-
rilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor, în conformitate cu dispozi-
ţiile art.86 alin.1 din Legea nr. 
24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi opera-
tiuni de piaţă (art. 238 alin.1 din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa 
de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare); 5. Apro-
barea datei de 14.05.2018 ca 
ex-data, respectiv data anterioară 
datei de înregistrare la care instru-
mentele financiare obiect ale 
hotărârilor, se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din 
hotărâri, în conformitate cu preve-
derile art.2 lit. F) din Regula-
mentul CNVM nr.  6/2009. 
Întrucât nu sunt aplicabile 
şedinţei AGEA din 24/25.04.2018, 
acționarii nu vor decide asupra 
datei participării garantate, astfel 
cum este definită de Articolul 2 
litera f1) din Regulamentul nr. 
6/2009, şi asupra Datei Plății, 
astfel cum este definită de Arti-
colul 2 litera g) din Regulamentul 
nr. 6/2009. La Adunările Generale 
ale Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţio-
narilor la sfârşitul zilei de 
13.04.2018, stabilită ca dată de 
referinţă conform dispozițiilor art. 
123 alin.2 din Legea nr. 31/1990 
republicată, cu modificările şi 
completarile ulterioare, coroborat 
cu disp. Art. 10 din Regulamentul 
CNVM nr.6/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare. În cazul 
în care Adunările Generale nu se 
vor putea ţine la data anunţată, 
din cauza neîndeplinirii condiţiilor 
de cvorum şi de validitate prevă-
zute de lege şi de Actul constitutiv 
al societăţii, acestea se vor ţine în 
data de 25.04.2018 la aceeaşi oră şi 
în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de 
zi. În conformitate cu dispozițiile 
art.7 din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, 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 gene-
rale, cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; şi 
b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Acționarii îşi pot exercita dreptu-
rile prevăzute la Art.7 din Regula-
mentul CNVM nr. 6/2009, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, până la data de 04.04.2018, 
sub sancţiunea decaderii. În 
conformitate cu dispozițiile art.13 
d in  Regulamentul  CNVM 
nr.6/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale, 
până cel târziu la data de 
30.03.2018, termen de decadere. 
Societatea poate răspunde inclusiv 
prin postarea răspunsului pe 
pagina de internet a societăţii: 
www.incertrans.ro, în format 
întrebare- răspuns. Propunerile 
sau întrebările acţionarilor vor 
putea fi transmise în scris, fie prin 
poştă sau servicii de curierat, la 
sediul societăţii menţionat mai 
sus, cu menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule, „PENTRU Adunarea 
Generală a Acţionarilor din data 
de 24/25.04.2018.” Pentru identifi-
carea persoanelor care adresează 
întrebări societăţii sau fac propu-
neri pentru completarea ordinii de 
zi, acestea vor anexa solicitării şi 
copii ale documentelor care să le 
ateste identitatea şi calitatea de 
acţionar la data solicitării. Propu-
nerile sau intrebările acţionarilor 
care nu sunt primite la sediul S.C. 
Institutul de Cercetări în Trans-
porturi- INCERTRANS S.A., 
până la datele mai sus menţionate 
nu vor fi luate în considerare. 
Accesul acționarilor înregistrați la 
data de referinţă la adunarea 
generală va fi permis în baza 
actului de identitate. Acţionarii 
persoane juridice pot participa 
prin reprezentantul legal pe baza 
unui document oficial care îi 
atestă această calitate (de exemplu 
extras/ certificat constatator emis 
de Registrul Comerţului). Acţio-
narii înregistrați la data de refe-
rinţă pot participa la adunarea 
generală direct sau pot fi reprezen-
taţi de către alte persoane, pe baza 
unei procuri speciale, sau pot vota 
prin corespondenţă conform 
procedurilor afişate pe website-ul 
societăţii: www.incertrans.ro. Un 
exemplar original al procurii va fi 
predat la intrarea în sala de 
şedință. Votul prin reprezentant 
pe baza împuternicirii speciale. 
Acţionarii pot participa personal 
sau pot fi reprezentaţi în cadrul 
Adunării Generale a Acţionarilor 
de un reprezentant desemnat 
(„Mandatar”) căruia i s-a acordat 
o împuternicire specială, pe baza 

formularului de împuternicire 
specială pus la dispoziţie de Socie-
tate, în condiţiile legii. Împuterni-
cirea specială va fi însoţită de 
următoarele documente: a) pentru 
acționari persoane fizice: copie de 
pe actul de identitate al acţiona-
rului, care să permită identificarea 
acestuia în lista acționarilor 
INCERTRANS la data de refe-
rință eliberată de SC Depozitarul 
Central SA şi copie de pe actul de 
identitate al reprezentantului (BI 
sau CI pentru cetațenii români, 
sau paşaport pentru cetățenii 
străini, cu CNP (cod numeric 
personal) –dacă există în țara de 
origine); b) pentru acționari 
persoane juridice: (i) certificatul 
constatator, în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat de 
Registrul Comerțului sau orice alt 
document, în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis de 
către o autoritate competentă din 
statul în care acţionarul este înma-
triculat legal, în scopul dovedirii 
existenței persoanei juridice şi a 
numelui/ calității de reprezentant 
legal, cu o vechime de cel mult 3 
luni raportat la data publicării 
convocatorului adunării generale, 
şi care să permită identificarea 
acestora în lista acționarilor 
INCERTRANS la data de refe-
rință eliberată de SC Depozitarul 
Central SA; (ii) copie de pe actul 
de identitate al reprezentantului 
(mandatarului) (BI sau CI pentru 
cetățeni români, sau paşaport, 
pentru cetățeni străini cu CNP 
(cod numeric personal) vizibil- 
dacă există în țara de origine); c) 
documentele prezentate într-o 
limbă străină (mai puțin actele de 
identitate valabile pe teritoriul 
României, cu caractere latine) vor 
fi însoțite de traducerea autorizată 
în limba română; Împuternicirea 
specială este valabilă doar pentru 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
pentru care a fost solicitată; repre-
zentantul are obligația să voteze în 
conformitate cu instrucțiunile 
formulate de acționarul care l-a 
desemnat, sub sancțiunea anulării 
votului.  Împuternicirea specială 
pentru participarea şi votarea în 
cadrul adunării generale poate fi 
dată de un acționar şi unei insti-
tuții de credit care prestează 
servicii de custodie. Votul prin 
reprezentant în baza unei împu-
terniciri generale. Acţionarul 
poate acorda o împuternicire 
generală a cărei durată nu va 
depăşi 3 ani, permiţând reprezen-
tantului său de a vota în toate 
aspectele af late în dezbaterea 
Adunărilor Generale ale Acţiona-
rilor, cu condiţia ca împuternicirea 
să fie acordată de către acţionar în 
calitate de client, unui intermediar 
sau unui avocat, în conformitate 
cu prevederile legale, anexându-se 
dovada că mandatarul are cali-
tatea fie de intermediar (în confor-
mitate cu prevederile Art.2 alin.(1) 
pct. (14) din Legea nr. 297/2004) 

fie de avocat, iar acţionarul este 
client al acestora. Începând cu 
data de 23.03.2018, formularele de 
împuterniciri speciale, generale se 
pot obţine de la sediul societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00-
14.00 sau se pot descărca de pe 
website-ul societăţii. Împuternici-
rile, în original, completate şi 
semnate, împreună cu o copie a 
actului de identitate valabil al 
acţionarului (buletin/ carte de 
identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înre-
gistrare în cazul persoanelor juri-
dice) vor fi depuse, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului de vot în 
adunare, la sediul S.C. Institutul 
de Cercetări în Transporturi 
INCERTRANS S.A. până la data 
de 20.04.2018, ora 13.30, în plic 
închis, cu menţiunea expresă pe 
plic:  „PENTRU Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor din data de 
24/25.04.2018” (vă rugăm să aveţi 
în vedere că registratura societăţii 
este închisă în timpul zilelor nelu-
crătoare). Acţionarii S.C. Insti-
t u t u l  d e  C e r c e t ă r i  î n 
Transporturi- INCERTRANS 
S.A. înregistraţi la data de refe-
rinţă au posibilitatea de a vota 
prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor. Acţionarilor li se vor pune la 
dispoziţie gratuit Buletinele de vot 
prin corespondenţă începând cu 
data de 23.03.2018 la sediul socie-
tăţii precum şi pe website-ul socie-
tăţii: www.incertrans.ro. Buletinul 
de vot prin corespondenţă va fi 
depus la sediul S.C. Institutul de 
Cercetări  în Transporturi- 
INCERTRANS S.A., din Bucu-
reşti, str. Calea Griviţei nr. 
391-393, sector 1, în plic închis, 
până la data de 20.04.2018, ora 
13.30, în plic închis, cu menţiunea 
expresă pe plic:  „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
din data de 24/25.04.2018” (vă 
rugăm să aveţi în vedere că regis-
tratura societăţii este închisă în 
timpul zilelor nelucrătoare). În 
cazul votului prin corespondenţă 
al persoanelor fizice, buletinul de 
vot, completat şi semnat în 
original, va fi însoţit de copia 
actului de identitate al acţiona-
rului, semnat pentru conformitate 
de acesta. În cazul votului prin 
corespondenţă al persoanelor 
juridice,  Bulet inul  de vot 
completat şi semnat în original, va 
fi însoţit de certificatul constatator 
emis de Registrul Comerţului, în 
original, nu mai vechi de 3 luni de 
zile înainte de data publicării 
convocării, în original sau copie 
certificată conform cu originalul, 
copia certificatului de înregistrare 
al societăţii şi copia actului de 
identitate al reprezentantului legal 
care semnează Buletinul de vot 
prin corespondenţă. Buletinele de 
vot care nu sunt primite la sediul 
S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS 
S.A., până la data şi ora mai sus 

menţionate nu vor fi luate în 
considerare. Consiliul de Admi-
nistraţie al SC Institutul de Cerce-
t ă r i  î n  T r a n s p o r t u r i 
“INCERTRANS” SA. Împuter-
nicit conform Decizie C.A. nr. 
407/20.03.2018 Administrator 
Adrian Stefanoiu.

l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Societăţii 
PLEVNEI SA: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. PLEVNEI S.A., 
cu sediul în Bucureşti, Calea 
Plevnei nr.145, Corp C27 (fosta 
Clădire Administrativă), parter, 
cam.1, sector 6, înregistrată la 
ORCB sub nr. J40/591/1991, 
având cod unic de înregistrare 
465065, convoaca Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
SC Plevnei SA la data de 
26.04.2018, ora 14,00 la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul zilei de 02.04.2018 
sau reprezentanţii acestora, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea raportului de activi-
tate al administratorilor pentru 
anul 2017. 2. Prezentarea rapor-
tului auditorilor financiari pentru 
anul 2017. 3. Aprobarea situaţiilor 
financiare anuale aferente exerci-
ţiului financiar al anului 2017, în 
baza raportului administratorilor 
şi raportului auditorilor financiari  
şi repartizarea profitului. 4. 
Pronunţarea asupra gestiunii 
administratorilor. 5. Fixarea 
remuneraţiilor administratorilor 
pentru exerciţiul în curs. 6. 
Prezentarea şi aprobarea Buge-
tului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2018. 7. Aprobarea 
încetării mandatului şi contrac-
tului administratorului Neacsu 
Carmen Mihaela ce detine funcţia 
de Membru al Consiliului de 
Administraţie al societăţii, prin 
acordul părţilor precum şi descăr-
carea de gestiune a acestuia. 8. 
Alegerea unui nou administrator, 
membru al Consiliului de Admi-
nistraţie, în locul administrato-
rului revocat, pentru o perioadă 
egală cu cea ramăsă până la expi-
rarea mandatului administrato-
r u l u i  r e v o c a t ,  a p r o b a r e a 
remuneraţiei administratorului ce 
va fi numit şi condiţiile încheierii 
asigurării de răspundere profesio-
nală a noului administrator, 
precum şi încheierea şi conţinutul 
contractului de administrare cu 
administratorul nou ales. Lista 
persoanelor propuse pentru 
alegerea în funcţia de adminis-
trator se află la sediul societăţii 
putând fi consultată şi completată 
de acţionari. 9. Desemnarea 
persoanei care sa reprezinte socie-
tatea pentru negocierea şi 
semnarea  contractului de admi-
nistrator cu administratorul nou 
ales. 10. Desemnarea persoanei 
responsabile pentru efectuarea 
menţiunilor la ORCTB cu privire 
la hotărârea acţionarilor şi publi-


