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Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

BURSA MUNCII

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

SUBSCRISA MC GENERAL CONSTRUCT
ENGINEERING S.R.L., cu sediul in
Bucurest i , Sector 1, Bld. Iancu de
Hunedoara, nr. 42A, având J40/19954/
2007, va informeaza ca in cadrul societatii
sunt disponibile urmatoarele posturi: 5
posturi de Desenator Tehnic – cod COR
311801, 1 post Sef Serviciu – cod COR
121901 si 1 post Director adjunct societate
comerciala – cod COD 112005. Candidatii
interesati sunt rugati sa trimita un CV pe
email: av.chitu@gmail.com. *

SUBSCRISA MOTECO S.R.L., identificata
cu J40/10096/2001, avand sediul in
Bucuresti, Sector 1, Bdul Marasti, nr. 59,
Hala Confectii Industriale in Cadrul
Universitatii de Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara Bucurest i , va
informeaza ca in cadrul societatii sunt
disponibile: 10 posturi de muncitori
necalificat la demolarea cladirilor, captuseli
zidarie, placi mozaic, faianta, gresie,
parchet – cod COR 931301 si 10 posturi de
femeie de serviciu – cod COR 911201.
Candidatii interesati sunt rugati sa trimita un
CV pe email: av.chitu@gmail.com. *

ªCOALA Gimnazialã Draºov organizeazã
concurs, în baza H.G. 286/2011 ºi H.G.
1027/2014, la sediul ºcolii din loc. Draºov,
Str.Principalã, nr. 98, judeþul Alba, în data de
11 aprilie 2022 ora 09.00 proba scrisã ºi în
data de 12 aprilie 2022 ora 09.00 interviul,
pentru ocuparea postului contractual
temporar vacant, pe perioadã determinatã,
de 0,5 normã ºofer, în cadrul
comparimentului personal nedidactic.
Condiþii de participare: - nivelul studiilor:
studii medii - detinere permis de conducere
auto categoria D - atestat transport
persoane sau dovada cã este înscris pentru
obþinerea atestatului - vechimea poate
constitui un avantaj Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul ªcolii Gimnaziale
Draºov în termen de 5 zile lucrãtoare de la
data publicãrii prezentului anunþ în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. Condiþiile
de participare la concurs ºi bibliografia
stabilitã se afiºeazã la sediul ªcolii
Gimnaziale Draºov. Relaþii suplimentare se
pot obþine de la sediul unitãþii ºi la telefon
0258764020. *

DIRECÞIA Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Constanþa organizeazã
concurs de recrutare, în data de 18.04.2022,
în baza Hotãrârii nr. 286/2011 cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, în
vederea ocupãrii urmãtoarelor posturi
vacante de naturã contractualã: 1 post
inspector de special i tate/referent
(administrator) în cadrul Centrului de
Îngrijire ºi Asistenþã Poarta Albã; Condiþii de
participare: - nivelul studiilor: M/SSD/S -
nivelul postului: Execuþie - condiþii specifice:
- studii medii – diplomã de bacalaureat/studii
superioare – diplomã licenþã; - nu solicitãm
vechime în specialitatea studiilor; -
principalele atribuþii ale postului: rãspunde
de inventarierea valorilor materiale ºi
bãneºti din cadrul centrului, program 8 ore; 2
posturi de infirmier în cadrul Centrului de
Îngrijire ºi Asistenþã Poarta Albã; Condiþii de
participare: - nivelul studiilor: G/M - nivelul
postului: Execuþie - condiþii specifice: -
absolvent de studii generale/medii; - nu
solicitãm vechime în specialitatea studiilor; -
principalele atribuþii ale postului: asigurã
îngrijirea generalã a beneficiarilor serviciilor
sociale rezidenþiale, program ture; 2 posturi
de masor în cadrul Centrului de Îngrijire ºi
Asistenþã Poarta Albã; Condiþ i i de
participare: - nivelul studiilor: M - nivelul
postului: Execuþie - condiþii specifice: - studii
medii, copia actelor de calificare ºi
autorizaþiilor specifice pentru exercitarea
profesiei; - nu solicitãm vechime în
specialitatea studiilor; - principalele atribuþii
ale postului: desfãºoarã activitãþi de masaj
pentru beneficiarii din centru; 2 posturi de
asistent medical în cadrul Centrului de
Îngrijire ºi Asistenþã Poarta Albã; Condiþii de
participare: - nivelul studiilor: M/PL/SSD/S -
nivelul postului: Execuþie - condiþii specifice:
- diplomã de absolvent ºcoalã sanitarã
postlicealã/diplomã de licenþã, specialitate
asistent medical general ist , avizul
O.A.M.G.M.A.M.R. ; - nu solicitãm vechime
în specialitatea studiilor; - principalele
atribuþii ale postului: asigurã asistenþã
medicalã beneficiarilor serviciilor sociale
rezidenþiale, program ture; 1 post de
psihopedagog în cadrul Centrului de
Recuperare ºi Reabilitare Neoropsihiatricã
Artemia Techirghiol; Condiþii de participare: -
nivelul studiilor: S - nivelul postului: Execuþie
- condiþii specifice: - studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã
în domeniul psihopedagogiei speciale/
psihologiei, aviz Colegiu în domeniul
psihopedagogiei speciale/dovada înscrierii
pentru obþinearea avizului; - nu solicitãm
vechime în specialitatea studiilor; -
principalele atribuþii ale postului: asigurã
terapie beneficiarilor, program 8 ore; 1 post
inspector de special i tate/referent
(administrator) în cadrul Centrului de
Abilitare ºi Reabilitare pentru Persoane
Adulte cu Dizabilitãþi Aristotel Techirghiol;
Condiþii de participare: nivelul studiilor:
M/SSD/S - nivelul postului: Execuþie -
condiþii specifice: - studii medii – diplomã de
bacalaureat/studii superioare – diplomã
licenþã; - nu sol ic i tãm vechime în
specialitatea studiilor; - principalele
atr ibuþ i iale postului : rãspunde de
inventarierea valorilor materiale ºi bãneºti
din cadrul centrului, program 8 ore; 1 post
muncitor calificat (bucãtar) în cadrul
Centrului de Abilitare ºi Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilitãþi Aristotel
Techirghiol; Condiþii de participare: - nivelul
studiilor: G/M - nivelul postului: Execuþie -
condiþii specifice: - studii medii/generale,
certificat de calificare în meserie; - nu
solicitãm vechime în specialitatea studiilor; -
principalele atribuþii ale postului: îºi
desfãºoarã activitatea în blocul alimentar,
rãspunde de prepararea în condiþ i i
igienico-sanitare a meniurilor, program ture;
1 post inspector de specialitate/ referent
(administrator) în cadrul Casei de Tip

Familial Callatis; Condiþii de participare: -
nivelul studiilor: M/SSD/S - nivelul postului:
Execuþie - condiþii specifice: - studii medii –
diplomã de bacalaureat/studii superioare –
diplomã licenþã; - nu solicitãm vechime în
specialitatea studiilor; - principalele atribuþii
ale postului: rãspunde de inventarierea
valorilor materiale ºi bãneºti din cadrul
centrului, program 8 ore; 1 post de asistent
medical în cadrul Locuinþei Protejate Maxim
pentru Persoane Adulte cu Dizabilitãþi Casa
Topaz Negru Vodã; Condiþii de participare: -
nivelul studiilor: M/PL/SSD/S - nivelul
postului: Execuþie - condiþii specifice: -
diplomã de absolvent ºcoalã sanitarã
postlicealã/diplomã de licenþã, specialitate
asistent medical general ist , avizul
O.A.M.G.M.A.M.R. ; - nu solicitãm vechime
în specialitatea studiilor; principalele atribuþii
ale postului: asigurã asistenþã medicalã
beneficiarilor serviciilor sociale rezidenþiale,
program ture; 1 post ºef centru, în cadrul
Centrului de Intervenþii în Regim de Urgenþã
ºi Logisticã Condiþii de participare: - nivelul
studiilor: S - nivelul postului: CONDUCERE -
condiþii specifice: - studii superioare
absolvite cu diplomã de licenþã; - minimum 5
ani vechime în specialitatea studiilor; -
principalele atribuþii ale postului: asigurã
coordonarea ºi controlul activitãþii în cadrul
centrului; Dosarele de înscriere la concurs
se depun la sediul D.G.A.S.P.C. Constanþa,
str. Decebal, nr. 22, Serviciul Resurse
Umane Formare Personal, cam.12, în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial,
respectiv 25.03.2022 pânã la data de
07.04.2022. Probele de concurs se vor
desfãºura la sediul C.P.Traian din
Constanþa, str. Slt.Nicolae Mãndoi nr.17 A
(zona Halta Traian, vis-a-vis de str.
Interioarã 2), astfel: - Proba scrisã în data de
18.04.2022 ora 10:00; - Proba interviu - se
susþine într-un termen de maximum 4 zile
lucrãtoare de la data susþinerii probei scrise;
- data ºi ora susþinerii interviului se afiºeazã
obligatoriu odatã cu rezultatele la proba
scrisã; Relaþii suplimentare se obþin la sediul
D.G.A.S.P.C. Constanþa, str. Decebal, nr.
22, Serviciul Resurse Umane Formare
Personal, cam. 12 ºi la telefon 0241/480863;
Persoanã de contact: Alexoiu Tudoriþa –
Inspector superior. *

ªCOALA Gimnazialã “Gheorghe Lazãr”
organizeazã concurs, în baza H.G.
286/2011 ºi H.G. 1027/2014, la sediul Loc.
Corbu din str. Principalã nr. 27, judeþul
Constanþa, în data de 18.04.2022 ora 0900
proba scrisã ºi în data de 18.04.2022 ora
1200 interviul, pentru ocuparea postului
contractual vacant de: 0,5 îngrijitor, în cadrul
compartimentului administrativ al ªcolii
Primare Vadu. Condiþii de participare: -
nivelul studiilor generale - vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului: nu este cazul. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul ªcolii
Gimnaziale “Gheorghe Lazãr” Corbu în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii prezentului anunþ, în Monitorul
Oficial al României Partea a III-a. Condiþiile
de participare la concurs ºi bibliografia
stabilitã se afiºeazã la sediul ªcolii
Gimnaziale “Gheorghe Lazãr” Corbu .
Relaþii suplimentare se pot obþine de la
sediul ªcoala Gimnazialã “Gheorghe Lazãr”
Corbu ºi la telefon 0241765059. *

PRIMÃRIA municipiului Buzãu cu sediul în
Buzãu, str. Piaþa Daciei, nr.1, anunþã
organizarea concursului de recrutare în
vederea ocupãrii pe perioadã nedeterminatã
a 4 (patru) funcþii contractuale vacante în
cadrul Servic iului Administrat iv-
Gospodãresc, din aparatul de specialitate al
Primarului municipiului Buzãu, dupã cum
urmeazã: referent IA (1 post); îngrijitor (1
post); muncitor calificat I (2 posturi).
Concursul se va desfãºura la sediul
Primãriei municipiului Buzãu, str. Piaþa
Daciei, nr. 1, judeþul Buzãu, astfel: Primire
dosare: 25.03.2022 – 07.04.2022 Selecþie
dosare: 08.04.2022 – 11.04.2022 Proba
scrisã: 18.04.2022, ora 10.00; Proba
interviu: 20.04.2022, ora 10.00; Condiþii
generale de participare la concurs:
Candidaþi i trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute la art. 3 din H.G. nr.
286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului -cadru, privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþiile specifice pentru fiecare funcþie
contractualã vacantã pentru care se
organizeazã concursul de recrutare: a)
Referent IA (1 post): ? studii medii absolvite
cu diplomã de bacalaureat; ? vechime în
specialitate – minimum 7 ani. b) Muncitor
calificat I (2 posturi): ? studii medii absolvite
cu diplomã de bacalaureat; ? vechime în
specialitate – minimum 7 ani c) Îngrijitor (1
post): ? studii medii absolvite cu diplomã de
bacalaureat; ? vechime în specialitate –
minimum 7 ani. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu documentele prevãzute la art. 6
din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi se vor depune la
Primãria municipiului Buzãu, cu sediul în str.
Piaþa Daciei, nr. 1, judeþul Buzãu, în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii
prezentului anunþ în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Copiile de pe acte
se prezintã în copii legalizate sau însoþite de
documentele originale, care se certificã
pentru conformitatea cu originalul de cãtre
secretarul comisiei de concurs. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei municipiului Buzãu, din Buzãu, str.
Piaþa Daciei, nr. 1, Serviciul Resurse
Umane, Prognozã, Organizare, Cooperare
Interinstituþionalã, camera 23 sau la telefon
0238.721407, persoanã de contact:
Valentin Stanciu. *

PRIMÃRIA comunei Ciuperceni, cu sediul
în com.Ciuperceni, sat Ciuperceni,
str.Principalã nr.71, jud.Teleorman,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
muncitor calificat I (buldoexcavatorist) -post
vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii/gimnaziale;-vechime în specialitatea

studiilor necesare ocupãrii postului-minim 5
ani;-permis conducere categoria B;-dovada
absolvirii unui curs în specialitatea de
conducere ºi manevrare a utilajelor grele ºi
manevrare a utilajelor grele ºi de tera-
sament. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-19.04.2022, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviu-
20.04.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0247419590. *

SPITALUL de Pneumoftiziologie Izvoru, cu
sediul în com.Vânãtorii Mici, sat Izvoru,
str.Principalã, nr.66, jud.Giurgiu,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
medic în cadrul Biroului Managementul
Calitãþii-post vacant, contractual, 0,5
normã,pe perioadã determinatã (6 luni).
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare,
grad-minim medic specialist;-absolvent al
Programului de formare:-Managementul
Calitãþii în spitale;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-5 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului:-proba scrisã-19.04.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
19.04.2022, ora 11.00, la sediul
instituþiei;-interviu-19.04.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-secretariat, tel.0246265023. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit
„Sf.Mucenic Mina”,cu sediul în Ploieºti,
str.Slt.Erou Moldoveanu Marian, nr.14,
jud.Prahova, organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post contractual de muncitor
necal i f icat spãlãtorie, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-muncitor necalificat spãlãtorie-post
vacant contractual,pe perioadã nedete-
rminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
muncã-minim 5 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-19.04.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-interviu-20.04.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact:
emai l :gradin i tasfmina@yahoo.com,
tel.0244555604. *

PRIMÃRIA Baia de Fier,cu sediul în Baia de
Fier, com.Baia de Fier, str.Principalã nr.364,
jud.Gorj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-expert servic i i
sociale-post vacant contractual,pe perioadã
determinatã. Condiþ i i specif ice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
medii/superioare în cadrul cãrora a dobândit
specializãri/competenþe specifice aplicabile
în activitãþile didactice;-disponibilitate pentru
program de lucru, conform cerinþelor din
proiect;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului: -proba de selecþ ie a
dosarelor-14.04.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba scrisã-19.04.2022, ora
12.00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviu-
22.04.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul inst i tuþ iei . Date contact:
tel.0253461202. Relaþii suplimentare privind
bibliografia, precum ºi alte informaþii le puteþi
obþine la Primãria comunei Baia de Fier,
jud.Gorj sau pe site-ul:https://www.pbf.
ro/primaria/. *

UNIVERSITATEA Tehnicã din Cluj
-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Memorandumului nr.28, jud.Cluj,
organizeazã, în baza H.G.nr.286/2011,
modif icatã ºi completatã de H.G
.nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea
unui post contractual, astfel: Denumirea
postului-îngrijitor, studii gimnaziale, vacant,
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-studii gimnaziale;-vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se sol ic i tã;-abi l i tãþ i de
comunicare;-abi l i tãþ i de lucru în
echipã;-experienþã în domeniu;-capacitate
de gestionare a timpului ºi a prio-
r i tãþ i lor;-capacitate de asumare a
rãspunderii. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-19.04.2022, ora
08.00, str.Memorandumului nr.28,sala
120;-interviul-19.04.2022, ora 10.00,
str.Memorandumului nr.28,sala 120. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrãtoare de la afiºare. Documentele

care compun dosarele de concurs se
transmit în format scanat pe e-mail:
resurse.umane@staff.utcluj.ro, în intervalul
orar 7.30-15.30,în fiecare zi lucrãtoare pânã
la data limitã de înscriere la concurs. Date
contact: tel.0264202330, e-mail:resurse.
umane@staff.utcluj.ro. *

SPITALUL Clinic de Urgenþã pentru
Copii,cu sediul în Cluj-Napoca, str.Moþilor
nr.68, jud.Cluj, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Posturi
temporar vacante, contractuale,pe perioadã
determinatã:1 post referent de specialitate
III, cu studii superioare de specialitate,
absolvite cu diplomã licenþã,în profil tehnic,
economic sau juridic,cu minim 6 luni
vechime în specialitate,în cadrul: Serviciului
Aprovizionare-Achiziþii-1. 1 post referent de
specialitate debutant,cu studii superioare de
specialitate, absolvite cu diplomã licenþã,în
profil tehnic, economic sau juridic, fãrã
vechime,în cadrul:-Serviciului RUNOS-1.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-31.03.2022,la Serviciul RUNOS,
str.Moþilor nr.68, Cluj-Napoca. (Program
preluare dosare: luni-vineri, între orele:
10.00-12.00.) Proba scrisã-12.04.2022, ora
09.00,în cadrul Amfiteatrului Secþiei
Cl.Pediatrie I,str.Moþilor nr.68-pentru postul
de referent debutant;-12.04.2022, ora
11.00,în cadrul Amfiteatrului Secþiei
Cl.Pediatrie I,str.Moþilor nr.68-pentru postul
de referent de specialitate III.Interviu-
15.04.2022, ora ºi locul de desfãºurare vor fi
anunþate ulterior, odatã cu afiºarea
rezultatelor de la proba scrisã. Date
contact-Serviciul RUNOS al unitãþii, str.
Moþ i lor nr.68, Cluj-Napoca, e-mail
:resurseumane@spitcocluj.ro tel .0264
-597706 int.110. (luni ºi joi 14.00-15.00;
marþi ºi miercuri 13.00-15.00). *

ªCOALA Gimnazialã ,,Regina Maria”
Vintileasca, cu sediul în com.Vintileasca,
jud.Vrancea, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-secretar II-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã-
normã 0.75. Condiþii specifice de participare
la concurs:-nivelul studiilor-superioare
;-vechimea necesarã-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-18.04.2022, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviu-
18.04.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact secretariat:
tel.0237259994, e-mail:sc .vintileasca@
gmail.com. *

ªCOALA Gimnazialã nr.1 Jegãlia, cu sediul
în Jegãlia, str.ªcolii nr.4, jud.Cãlãraºi,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
0,5 normã muncitor I-post vacant
contractual ,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-studii medii;-vechime în
muncã-minim 5 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
19.04.2022, ora 09.00,la sediul instituþiei;
-proba practicã-19.04.2022, ora 10.00, la
sediul instituþiei;-interviu- 19.04.2022, ora
11.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-Director, Dumitru Cornelia-Cristina,
tel.0242324027. *

ÎN conformitate cu prevederile art.7,alin.1
din H.G.nr.286/2011 (actualizatã), Direcþia
Publicã de Asistenþã Socialã a oraºului
Zimnicea, jud.Teleorman, organizeazã
concurs pentru ocuparea postului vacant de
asistent medical din cadrul Complexului de
servicii sociale-Centrul de zi pentru minori,
care va consta în 3 etape:-selecþia
dosarelor,-proba scrisã propusã pentru data
de-18.04.2022, orele 09.00 ºi proba
interviului propusã pentru-20.04.2022, orele
09.00. Toate probele concursului se vor
desfãºura la sediul Direcþiei Publice de
Asistenþã Socialã a oraºului Zimnicea, din
str.Giurgiu nr.1, jud.Teleorman. Condiþiile
generale de participare la concursul
organizat pentru ocuparea postului sunt cele
prevãzute de art.3 din H.G.nr.286/2011
(actualizatã), iar condiþiile specifice sunt
urmãtoarele:-absolvent de ºcoalã
postlicealã sanitarã sau echivalentã în
specialitatea medicinã generalã,sau ab-
solvent de studii postliceale prin echivalare,
conform H.G.nr.797/1997, privind
echivalarea studiilor absolvenþilor liceelor
sanitare, promoþiile 1976-1994 inclusiv,cu
nivelul studiilor postliceale sanitare;-
vechime în muncã minim 6 luni în
specialitate;-certificat de membru al
Ordinului Asistenþilor Medicali Generaliºti,

Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din
România, vizat la zi.Dosarele se vor depune
la Compartimentul Resurse umane ºi
protecþia muncii din cadrul Direcþiei Publice
de Asistenþã Socialã a oraºului Zimnicea,
pânã la data de-11.04.2022. Coordonate de
contact-tel.0725924667, e-mail: dpas@
orasulzimnicea.ro. Informaþii detaliate
despre concurs, precum ºi calendarul ºi
bibliografia necesare susþinerii probelor se
af iºeazã pe site-ul Primãriei
:www.orasulzimnicea.ro, secþ iunea
DPAS-Concursuri ºi pe panourile de afiºaj. *

LICEUL Tehnologic Sanitar „Vasile
Voiculescu” Oradea, cu sediul în Oradea,
str.Clujului, nr.66, jud.Bihor, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului- adminis-
trator financiar S I-contabil ºef post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare în
domeniul ºtiinþelor economice;-vechime în
special i tatea postului , respect iv
contabilitate-minim 5 ani. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-Proba
scrisã-19.04.2022, ora 09,00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-28.04.2022, ora
09,00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviu-
03.05.2022, ora 09,00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0359/436908. *

PRIMARIA Oraºului Tãuþii-Mãgherãuº, cu
sediul în Tãuþii-Mãgherãuº, str.1, nr.194,
jud. Maramureº, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, în conformitate cu art.7 alin.(4)
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014: -Con-
ducãtor auto I,Compartiment Transport-post
contractual vacant,cu normã întreagã,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-permis de
conducere profesionist-cat.B,C,D;-atestat
profesional de transport persoane;-aviz
psihologic ºofer transport persoane;-studii
medii dovedite cu diplomã de baca-
laureat;-vechime în muncã de minim 4 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-18.04.2022 ora
10.00,la sediul instituþiei;-interviu-într-un
termen de maximum 4 zile lucrãtoare de la
data susþinerii probei scrise. Dosarul de
înscriere se depune în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului,
respectiv pânã-07.04.2022 inclusiv,la sediul
instituþiei. Detalii despre documentele din
dosarul de concurs, bibliografia ºi atribuþiile
postului sunt afiºate-la avizier ºi pe site-ul
Primãriei Tãuþii-Mãgherãuº. Date contact
Roman Georgeta, Inspector superior,
tel.0749116169 e-mail:resurse_ umane@
tautiimagheraus.ro *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit nr.40,cu
sediul în Ploieºti, str.Anotimpului nr.1,
jud.Prahova, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-secretar 0,5
normã-post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
superioare;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului 3 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã -19.04.2022, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
practicã-20.04.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-interviu-20.04.2022 , ora 13.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucratoare de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-secretariat, tel.0729071259. *

COLEGIUL „N.V.Karpen”, cu sediul în
Bacãu, str.Mioriþei, nr.76 bis, jud.Bacãu,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor:1 post inginer
sistem-post contractual, vacant,pe perioadã
determinatã;1 post îngri j i tor-post
contractual, vacant,pe perioadã
determinatã;1 post muncitor,cu atribuþii de
bucãtar-post contractual, vacant,pe
perioadã determinatã;1 post paznic-post
contractual, vacant,pe perioadã
determinatã;1 post ºofer-post contractual,
vacant,pe perioadã determinatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii medii/ generale, pentru
posturile de îngrijitor, muncitor/bucãtar,
paznic, ºofer;-nivelul studii lor-studii
superioare conform prevederilor legale,
pentru postul de inginer sistem;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã
-19.04.2022, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba practicã (doar pentru postul
de inginer sistem): 21.04.2022, ora 12.30,la
sediul instituþiei;-interviu-21.04.2022, ora
09.30,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare,la sediul instituþiei. Relaþii
supl imentare la sediul inst i tuþ iei ,
tel.0234.586.720, e-mail:office@nvk.ro,
https://portal.ctcnvk.ro/cariere/angajari. *

LICEUL Teoretic nr.1 Periº,cu sediul în
Periº, str.Principalã nr.580, jud.Ilfov,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului
-muncitor-M-post vacant contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-mediu;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã- 19.04.2022, ora
09.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
practicã-20.04.2022, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu- 20.04.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la

care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0212670970. *

LICEUL Teoretic nr.1 Periº,cu sediul în
Periº, str.Principalã nr.580, jud.Ilfov,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
administrator patrimoniu-M-post vacant
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-mediu;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-19.04.2022, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-20.04.2022, ora
09.00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviu-
20.04.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0212670970. *

LICEUL Teoretic nr.1 Periº,cu sediul în
Periº, str.Principalã nr.580, jud.Ilfov,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-informatician-S-post vacant
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-19.04.2022, ora 9.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-20.04.2022, ora
9.00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviu-
20.04.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0212670970. *

ªCOALA Gimnazialã , ,D.I .Ghica’ ’
Radovanu, cu sediul în com.Radovanu,
str.Principalã nr.154, jud.Cãlãraºi,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-muncitor, post vacant contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-învãþãmânt secundar inferior (10
clase sau învãþãmânt profesional de 2,5 sau
3 ani);-vechimea necesarã-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului: -proba scrisã-19.04.2022, ora
09.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
practicã-21.04.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-interviu-27.04.2022, ora 09.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-secretariat, tel.0242517204. *

ªCOALA Gimnazialã Comuna Puchenii
Mari,cu sediul în com.Puchenii Mari, str.DN
1 nr.1, jud.Prahova, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-îngrijitor-1
normã-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã,la ªcoala Gimnazialã, com.
Puchenii Mari. Denumirea postului-muncitor
calificat-1 normã-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã, la ªcoala
Gimnazialã, com.Puchenii Mari. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii gimnaziale/studii medii/
profesionale; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-02.05.2022, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
practicã-04.05.2022, ora 8.30,la sediul
instituþiei;-interviu-04.05.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact0secretariat, tel.0244477306. *

GRÃDINIÞA nr. 216, cu sediul în Bucureºti,
str .Barajul Rovinari nr.10, sector
3,organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului
-îngrijitoare-1 post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studi i lor-min.10 clase;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu;-vechime în muncã-minim 5 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-02.05.2022, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
practicã-04.05.2022, ora 17.00,la sediul
instituþiei;-interviu -06.05.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucratoare de la
afiºare, (între 28.03.2022– 08.04.2022) la
sediul instituþiei. Date contact: Prof.Voicu
Carmina-director; tel .021.3400395,
email:gradinita. 216@s3.ismb.ro *

LICEUL Teoretic ,,Dr.Victor Gomoiu”, cu
sediul în Vânju Mare, str.Rahovei nr.2,
judeþul Mehedinþi, organizeazã concurs în
baza H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G. nr.1027/2014, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual:
Denumirea postului-femeie de serviciu-post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii cu
bacalaureat;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
cere. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-18.04.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
18.04.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0754560524. *
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Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

Bucureºti, România), în plic închis, cu
menþiunea scrisã în clar ºi cu majuscule:
"VOT PRIN CORESPONDENÞÃ PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDI-
NARÃ A ACÞIONARILOR DIN 27/28
APRILIE 2022", sau -prin e-mail cu
semnãturã electronicã extinsã încorporatã
conform Legii nr. 455/2001 privind
semnãtura electronicã, la adresa de e-mail:
investors@holde.eu, menþionând la subiect:
"VOT PRIN CORESPONDENÞÃ PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAOR-
DINARÃ A ACÞIONARILOR DIN 27/28
APRILIE 2022". Buletinele de vot prin
corespondenþã care nu sunt primite în forma
ºi termenul stipulate în prezentul convocator
nu vor fi luate in calcul pentru determinarea
cvorumului de prezenta ºi vot precum ºi la
numãrãtoarea voturilor în Adunãrile
Generale; (d)Prin vot online. Astfel, se vor
utiliza mijloace electronice de vot conform
art.197 al Regulamentului 5/2018 al ASF
privind emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, prin accesarea linkului
https://hai.evote.ro/login de pe orice
dispozitiv conectat la internet. Pentru
identificare ºi acces online la Adunãrile
Generale, actionarii pun la dispozitie
urmatoarele informatii: (i)Persoanele fizice:
-Nume Prenume; -Cod Numeric Personal
(CNP); -Adresa email; -Copie act identitate
(buletin de identitate, carte de identitate,
paºaport, permis de ºedere); -Numãr telefon
(opþional). (ii)Persoanele juridice: -Denu-
mire persoana juridica; -Cod unic de
inregistrare (CUI); -Nume Prenume
reprezentant legal; -Cod Numeric Personal
(CNP) reprezentat legal; -Adresa email; -Act
identitate reprezentant legal (buletin de
identitate, carte de identitate, paºaport,
permis de ºedere); -Copie certificat
constatator eliberat de registrul comerþului
sau orice document echivalent emis de cãtre
o autoritate competentã din statul în care
acþ ionarul persoanã juridica este
înmatriculat în mod legal, prezentat în
original sau în copie conform cu originalul.
Documentele care atestã calitatea de
reprezentant legal al acþionarului persoanã
juridicã vor fi emise cu cel mult 30 de zile
înainte de data de referinþã; -Numãr telefon
(opþional). Documentele prezentate într-o
altã limbã decât engleza vor fi însoþite de
traducerea realizatã de un traducãtor
autorizat în limbile românã/englezã. Copia
electronica a documentelor mai sus
mentionate va fi incarcata online (upload) in
campurile dedicate. Fisierele ce pot fi
incarcate pot avea una dintre urmatoarele
extensii: .jpg, .pdf, .png. Actionarii se pot
conecta si vota online ori de cate ori doresc
începând cu data de referinþã, 14.04.2022,
ºi pânã la momentul închiderii rundei de vot
anunþat de cãtre preºedintele de ºedinþã în
timpul fiecãreia dintre ºedinþele adunãrii
generale a acþionarilor. Identificarea fãcutã
de Societate în cazul persoanelor fizice dã
acces la Adunãrile Generale ale Societãþii în
situaþia în care respectiva persoanã fizicã
este acþionar la datele de referinþã aferente.
Identificarea fãcutã de Societate în cazul
persoanelor juridice, procurilor speciale sau
generale dã acces la Adunãrile Generale ale
Societãþii dupã probarea de fiecare datã a
validitãþii reprezentatului legal, respectiv al
persoanei împuternicite. In situatia in care in
urma procesului de identificare apar
neconcordante intre datele oferite de
actionar si cele din Registrul actionarilor la
data de referinta actionarul va fi instiintat si
va fi indrumat sa contacteze Departamentul
relatii cu actionarii la adresa investors@
holde.eu sau numarul de telefon: 4031.
860.21.01. (3)Desfãºurarea Adunãrilor
Generale, exercitarea votului pr in
reprezentant sau prin corespondenþã,
dreptul de informare al acþionarilor ºi
formularea unor cereri de completare a
ordinii de zi se va face cu respectarea Legii
31/1990, Legii 24/2017 ºi a Regulamentului
ASF nr.5/2018. (4)Au dreptul de a participa
ºi de a vota la AGEA ºi AGOA doar acþionarii
înscriºi în registrul acþionarilor Societãþii þinut
de Depozitarul Central, la data de referinþã
14.04.2022. (5)La data AGEA/AGOA, la
intrarea în sala de ºedinþã a adunãrii
generale, acþionarii- persoane fizice, în
cazul în care part ic ipã personal la
AGEA/AGOA ºi acþionarii- persoane
juridice/entitãþi fãrã personalitate juridicã, în
cazul în care participã prin reprezentantul lor
legal ºi mandatarii trebuie sã prezinte
originalul buletinului/cãrþii de identitate/
paºaportului pentru verificarea identitãþii de
cãtre reprezentanþii responsabil i cu
organizarea ºedinþei AGEA/AGOA din
partea Societãþii. (6)Toate documentele
privind ordinea de zi prevãzute de lege vor fi
puse la dispoziþia acþionarilor începând cu
data de 25.03.2022, de luni pânã vineri, între
orele 09.00-17.00, la sediul social al
Societãþii din Intr.Nestorei nr.1, Corp B, Etaj
10, Sector 4, Bucureºti, România. Aceste
documente vor fi disponibile ºi pe pagina de
internet a Societãþii- https://holde.eu/.
(7)Acþionarii vor putea solicita în scris copii
ale documentelor prevãzute la pct. 6 de mai
sus, prin e-mail sau prin curier la adresa
sediul social al Societãþii, în acest ultim caz
plãtind costurile aferente. De asemenea,
solicitãrile vor indica adresa poºtalã, adresa
de e-mail sau nr. de fax unde acþionarul
solicitant doreºte sã primeascã copii dupã
documentele respective. (8)Indiferent de
modul de transmitere, solicitãrile vor fi
semnate de acþionari sau de reprezentanþii
acestora ºi vor fi însoþite de documente care
sã ateste identitatea acþionarilor ºi acolo
unde este cazul, calitatea de reprezentant a
semnatarilor. (9)Toate solicitãrile ºi orice
alte informaþii suplimentare cu privire la
convocarea ºi desfãºurarea AGEA/AGOA
vor fi transmise, respectiv obþinute la sediul
Societãþii, prin telefon - + 4031.860.21.01
sau prin e-mail: investors@holde.eu.
Bucureºti, 23.03.2022, Administratorul
Unic, HOLDE AGRI MANAGEMENT SRL,
Dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru, Repre-
zentant permanent.*

CONVOCATOR Consiliul de Administratie
al Societatii ANTECO S.A., cu sediul social
in Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova,
cod de identificare fiscala RO1351808,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.
J29/96/1991 (denumita in continuare
"Societatea"), intrunit in sedinta din data de
24.03.2022, in temeiul dispozitiilor Legii
Societatilor Comerciale nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.
5/2018 precum si ale Actului Constitutiv al
Societatii, CONVOACA La sediul Societatii

din municipiul Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2,
Judetul Prahova, cod postal 100185, pentru
data de 27 APRILIE 2022 Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor la ora
10.00. Daca nu sunt indeplinite conditiile de
cvorum la prima convocare, se convoaca,
pentru a doua oara, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor cu aceeasi Ordine de
zi, in data de 28 APRILIE 2022, ora 10.00,
respectiv ora 12.00. La Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa
participe si sa voteze toti actionarii
inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de
S. Depozitarul Central S.A. Bucuresti la
sfarsitul zi lei de 15 APRILIE 2022,
considerata data de referinta. ORDINEA DE
ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR: 1. Alegerea unui secretar
al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
(A.G.O.A) a S. ANTECO S.A.. 2. Aprobarea
Raportului anual al Administratorilor pentru
exercitiului financiar 2021. 3. Prezentarea,
discutarea si aprobarea situatiilor financiare
anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti
pentru exercitiul financiar incheiat la data de
31.12.2021. 4. Aprobarea modului de
repartizare a profitului net obtinut in
exercitiul financiar 1 IANUARIE 2021 - 31
DECEMBRIE 2021 in suma de de 56.549,54
lei, astfel: a) alocarea sumei de 2.827,48 lei
pentru rezerva legala 5%, b) acoperirea
partiala a pierderii din anul 2016 cu suma de
53.722,06 lei. 5. Aprobarea descarcarii de
gestiune a membrilor Consiliului de
Administratie al societatii ANTECO S.A.
Ploiesti pentru exercitiul financiar 2021. 6. Ia
act de Raportul auditorului financiar
independent S. ANGHEL, POPESCU
CONSULTING S.R.L. aferent exercitiului
financiar 2021. 7. Aprobarea Planului de
Investitii al Societatii pentru anul 2022. 8.
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Societatii pentru anul 2022. 9. Aproba
Regulamentul privind procedura de
desfasurarea si organizare a Adunarii
Generale a Actionarilor. 10. Aprobarea
incheierii unui Contract cu o firma de audit
financiar pentru exercitiile financiare 2022 si
2023. Ofertele vor fi depuse pana cel tarziu
15.04.2022. 11. Aprobarea remuneratiei
administratorilor Societatii pentru exercitiul
financiar 2022 in cuantum de 1.000 lei net
lunar/membru si limitelor generale ale
remunerat i i lor supl imentare pentru
administratorii Societatii, astfel cum este
prezentat in Nota catre actionari. 12.
Aprobarea Politicii de remunerare a
conducatorilor Societatii (administratori si
directori), in conformitate cu prevederile art.
106 din Legea 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata.
13. Stabilirea datei de 17 MAI 2022 ca data
de inregistrare pentru identi f icarea
actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, si a datei de 16 MAI 2022 ca " ex
date". 14. Imputernicirea Dlui. Vasioiu
Gheorghe, Presedinte al Consiliului de
Administratie al Societatii pentru a incheia
si/sau semna in numele Societatii si/sau al
actionarilor Societatii hotararile adoptate de
prezenta Adunare Generala Extraordinara a
Actionarilor si a Dnei. Draghici Adriana,
Director Economic al Societatii pentru a
efectua toate formalitatile legale (in relatiile
cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul
Oficial, A.S.F., BVB, Depozitarul Central,
etc..) pentru inregistrare, publicitate,
opozabilitate, executare si publicare a
prezentelor hotarari adoptate, ambii avand
posibil itatea submandatarii de terte
persoane. Documentele informative
referitoare la Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi
disponibile incepand cu data de 25 MARTIE
2022, in zilele lucratoare, la registratura de la
sediul social al Societatii situat in Municipiul
Ploiesti, str. Lamaitei, nr. 2, jud. Prahova si in
format electronic pe website-ul Societatii la
adresa http: / /www.scaunesimese
lemn.ro/index.php?p=8. Actionarii pot primi,
la cerere, copii ale documentelor referitoare
la punctele incluse pe ordinea de zi A.G.O.A.
Unul sau mai multi actionari reprezentand,
individual sau impreuna, cel putin 5 % din
capitalul social al Societatii, pot solicita
printr-o cerere adresata Consiliului de
Administratie al Societatii introducerea unor
puncte suplimentare pe Ordinea de Zi a
A.G.O.A., si sa prezinte proiecte de hotarare
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe Ordinea de Zi a A.G.O.A., in
termen de 15 zile de la publicarea
Convocatorului in Monitorul Oficial.
Propunerile privind introducerea de noi
puncte pe Ordinea de Zi vor trebui insotite de
o justificare si/sau de un proiect de hotarare
propus spre adoptare. Propunerile privind
introducerea de noi puncte pe Ordinea de Zi
a A.G.O.A. si justificarea si/sau proiectele de
hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a
A.G.O.A. vor fi: a) transmise prin orice forma
de curierat cu confirmare de primire si
inregistrate la Registratura Societatii, sau
transmise prin e-mail cu semnatura
electronica extinsa incorporata conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronica, la adresa: office@anteco.ro
pana la data de 8 APRILIE 2022, ora 10.00.
Ambele modalitati de transmitere trebuie sa
contina mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule "PENTRU A.G.O.A. DIN DATA
DE 27/28 APRILIE 2022 - PROPUNERI
COMPLETARE ORDINE DE ZI". b) in cazul
actionarilor persoane fizice, insotite de
copiile actelor de identitate ale actionarilor
(actele de identitate trebuie sa permita
identificarea actionarilor in Registrul
Actionarilor Societatii tinut si eliberat de
Depozitarul Central S.A.), iar in cazul
actionarilor persoane juridice de copia cartii
de identitate a reprezentantului legal,
impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma
cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal si care atesta calitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult
3 luni raportat la data publ icari i
Convocatorului A.G.O.A.. Documentele
care atesta calitatea de reprezentant legal
intocmite intr-o limba straina, alta decat
limba engleza, vor fi insotite de o traducere,
realizata de un traducator autorizat, in limba
romana sau limba engleza. Actionarii
Societatii pot adresa intrebari in scris, in
limba romana sau limba engleza, privind
punctele de pe Ordinea de Zi a A.G.O.A..
Intrebarile in scris privind punctele de pe
Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi transmise si
inregistrate la Registratura Societatii prin
orice forma de curierat cu confirmare de
primire, sau prin e-mail la adresa
office@anteco.ro cu semnatura electronica
extinsa incorporata conform Legii nr.

455/2001 privind semnatura electronica,
pana la data de 8 APRILIE 2022, ora 10.00,
cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
"PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 27/28
APRILIE 2022". Raspunsurile vor fi
disponibile pe pagina web a Societatii la
adresa http: / /www.scaunesimese
lemn.ro/index.php?p=8. Actionarii Societatii
vor transmite intrebarile in scris privind
punctele de pe ordinea de zi A.G.O.A., in
cazul actionarilor persoane fizice, insotite de
copiile actelor de identitate ale actionarilor
(actele de identitate trebuie sa permita
identificarea actionarilor in Registrul
Actionarilor Societatii tinut si eliberat de
Depozitarul Central S.A.), iar in cazul
actionarilor persoane juridice de copia cartii
de identitate a reprezentantului legal,
impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma
cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal si care atesta calitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult
3 luni raportat la data publicarii Convoca-
torului A.G.O.A.. Documentele care atesta
calitatea de reprezentant legal intocmite
intr-o limba straina, alta decat limba engleza,
vor fi insotite de o traducere, realizata de un
traducator autorizat, in limba romana sau
limba engleza. Actionarii inscrisi la data de
referinta 15 APRILIE 2022 in Registrul
Actionarilor Societatii tinut si eliberat de
Depozitarul Central S.A. pot participa la
A.G.O.A. si pot vota: i) personal - vot direct;
ii) prin reprezentant, cu imputernicire
speciala sau generala; iii) prin corespon-
denta. Formularul de imputernicire speciala:
a) poate fi obtinut, in limba romana si limba
engleza, incepand cu data de 25 MARTIE
2022, de la Registratura Societatii si de pe
pagina web a Societatii (http://www.
scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8); b)
va contine modalitatea de identificare a
calitatii de actionar si numarul de actiuni
detinute, precum si mentiunea de vot
,,pentru" sau ,,impotriva" sau ,,abtinere" a
fiecarei probleme supuse aprobarii; c) va fi
completat de actionar in trei exemplare: unul
pentru actionar, unul pentru reprezentant si
unul pentru Societate. Imputernicirea
generala va putea fi acordata de actionar, in
calitate de client, doar unui intermediar sau
unui avocat. Imputernicirile speciale si
generale vor fi transmise, in original, in limba
romana sau limba engleza, de actionar la
Registratura Societatii, prin orice forma de
curierat cu confirmare de primire pana cel
tarziu la data de 25 APRILIE 2022, ora
10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in
clar si cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. DIN
DATA DE 27/28 APRILIE 2022", impreuna
cu copia actului de identitate a actionarului
(in cazul actionarilor persoane fizice actul de
identitate, respectiv in cazul persoanelor
juridice, actul de identitate al reprezen-
tantului legal) dupa caz, impreuna cu
certificatul constatator, in original sau copie
conforma cu originalul, eliberat de Registrul
Comertului sau orice alt document, in
original sau in copie conforma cu originalul,
emis de catre o autoritate competenta din
statul in care actionarul este inmatriculat
legal si care atesta calitatea de reprezentant
legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat
la data publicarii Convocatorului A.G.O.A..
In cazul in care reprezentantul este o
institutie de credit care presteaza servicii de
custodie si prezinta o imputernicire speciala,
aceasta trebuie semnata de actionar care va
fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie
pe proprie raspundere data de institutia de
credit care a primit imputernicirea de
reprezentare, prin imputernicirea speciala,
din care sa reiasa ca: a) institutia de credit
presteaza servicii de custodie pentru
respectivul actionar; b) instuctiunile din
imputernicirea speciala sunt identice cu
instructiunile din cadrul mesajului SWIFT
primit de institutia de credit pentru a vota in
numele respect ivului act ionar; c)
imputernicirea speciala este semnata de
catre actionar. Imputernicirile speciale si
generale pot fi transmise si prin e-mail la
adresa: office@anteco.ro cu semnatura
electronica extinsa incorporata, conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronica, astfel incat acestea sa fie
receptionate pana cel tarziu la data de 25
APRILIE 2022, ora 10.00. La completarea
imputernicirilor speciale si generale,
actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea
completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in
care aceste documente vor fi actualizate si
disponibilizate pana cel tarziu la data de 12
APRILIE 2022, ora 10.00. Accesul
actionarilor indreptatiti sa participe la
A.G.O.A. este permis prin simpla proba a
identitatii acestora dupa cum urmeaza: a) in
cazul actionarilor persoane fizice pe baza
actului de identitate; b) in cazul persoanelor
juridice, pe baza prezentarii unei copii a
certificatului constatator sau echivalent si a
actului de identitate al reprezentantului legal
sau, dupa caz, a documentelor care atesta
calitatea de reprezentant legal al persoanei
juridice; c) in cazul participarii prin
reprezentant conventional, documentele
prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga
imputernicirea speciala sau generala.
Cal i tatea de reprezentant legal se
dovedeste prin prezentarea unui certificat
constatator, eliberat de Registrul Comertului
(sau de catre alta institutie avand o
autoritate similara din tara de rezidenta a
actionarului persoana juridica straina), in
original sau copie conforma cu originalul, cu
o vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publicari i Convocatorului A.G.O.A..
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite intr-o limba
straina, alta decat limba engleza, vor fi
insotite de o traducere, realizata de un
traducator autorizat, in limba romana sau
limba engleza. Actionarii Societatii au
posibilitatea de a vota prin corespondenta,
inainte de A.G.O.A., prin uti l izarea
formularului de buletin de vot pentru votul
prin corespondenta (,,Buletin de vot prin
corespondenta"). Buletinul de vot prin
corespondenta: a) poate fi obtinut, in limba
romana si limba engleza, incepand cu data
de 25 MARTIE 2022, de la Registratura
Societatii si de pe pagina web a Societatii
http://www.scaunesimeselemn.ro/index.ph
p?p=8 b) va contine modalitatea de
identificare a calitatii de actionar si numarul
de actiuni detinute, precum si mentiunea de
vot ,,pentru" sau ,,impotriva" sau ,,abtinere"
a fiecarei probleme supuse aprobarii.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi
transmise, in original, in limba romana sau
limba engleza, prin orice forma de curierat
cu confirmare de primire la Registratura
Societatii, sau prin e-mail cu semnatura

electronica extinsa incorporata conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronica la adresa office@anteco.ro,
pana cel tarziu la data de 25 APRILIE 2022,
ORA 10,00. Buletinele de vot, completate si
semnate, vor fi transmise insotite de copia
actului de identitate a actionarului (in cazul
actionarilor persoane fizice actul de
identitate, respectiv in cazul persoanelor
juridice, actul de identitate al reprezen-
tantului legal) dupa caz, impreuna cu
certificatul constatator, in original sau copie
conforma cu originalul, eliberat de Registrul
Comertului sau orice alt document, in
original sau in copie conforma cu originalul,
emis de catre o autoritate competenta din
statul in care actionarul este inmatriculat
legal si care atesta calitatea de reprezentant
legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat
la data publicarii Convocatorului A.G.O.A..
La completarea buletinelor de vot prin
corespondenta, actionarii trebuie sa tina
cont de posibilitatea completarii/actualizarii
Ordinii de Zi, caz in care aceste documente
vor fi actualizate si disponibilizate pana cel
tarziu la data de 12 APRILIE 2022, ORA
10,00. Buletinele de vot, imputernicirile
speciale sau generale care nu sunt primite la
Registratura SOCIETATII sau prin e-mail
pana la data de 25 APRILIE 2022, ORA
10,00 nu vor fi luate in calcul pentru
determinarea cvorumului si majoritatii in
A.G.O.A.. Informatii suplimentare se pot
obtine la sediul S. ANTECO S.A. sau la
numarul de telefon 0244.543.088, intre orele
10:00 - 16:00. Presedintele Consiliului de
Administratie, Vasioiu Gheorghe*

CONSILIUL de Administratie al RELEE S.A
convoaca Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, pentru data de-27.04.2022,
orele 11:00,la sediul societatii din Medias,
str.Gloria, nr.5, jud.Sibiu. La sedinta pot
participa actionarii inscrisi in Registrul
actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2022
(data de-referinta). Ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare este urmatoarea:-1.
Aprobarea raportului Consil iului de
Administratie si descarcarea de gestiune a
administratorilor pe anul-2021 2. Aprobarea
situatiilor financiare pe anul-2021 3.
Prezentarea si discutarea Raportului
auditorului financiar extern pe anul-2021 4.
Aprobarea repartizarii profitului aferent
anului 2021 5.Aprobarea efectu`r i i
[nregistr`rilor contabile privind prescrierea
dreptului de a solicita plata dividendelor
neridicate timp de trei ani de la data
exigibilitaii lor 6. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul-2022 si a Listei
de investitii pe anul-2022 si mandatarea
Consiliului de Administratie de a modifica
Lista de investitii 2022,in limita valorica
aprobata 7. Alegerea unui membru al
Consiliului de Administraþie,în locul unui
demisionat; 8.Aprobarea contractului de
administrare pentru membrul nou ales al
C.A 9. Aprobarea organigramei societatii pe
anul-2022 si mandatarea Consiliului de
Administratie de a o modifica intre doua
adunari generale 10. Aprobarea datei de
30.05.2022 ca data de-inregistrare,in
conformitate cu preve-derile art.86 din
Legea 24/2017 si a Regulamentului A.S
F.nr.15/2018, a datei de-27.05.2022 ca
ex-date. Actionarii reprezentand, individual
sau impreuna,cel putin 5% din capitalul
social,au dreptul:-a.)de a solicita introdu-
cerea de noi puncte pe ordinea de zi a
adunarii generale,cu conditia ca fiecare
punct sa fie însotit de o justificare sau de un
proiect de hotarâre propus spre adoptare de
adunarea generala; b.)de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a
adunarii generale. c)de a formula propuneri
de candidaturi pentru Consi l iul de
Administratie. Drepturile prevazute la literele
a),b),c) pot fi exercitate numai in scris,si in
termen de cel mult 15 zile de la data
publicarii convocarii. Fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari privind
punctele de pe ordinea de zi a adunarii
generale,pana cel mai tarziu in data
de-19.04.2022 (data primirii la societate).
Societatea poate raspunde inclusiv prin
postarea raspunsului pe website-ul propriu,
www.relee.ro Drepturile mentionate mai sus
pot fi exercitate numai in scris,prin posta sau
curierat, pe adresa:-S.C.”RELEE” S.A.,
Medias, Str.Gloria, nr.5, jud.Sibiu,cu
mentiunea scrisa:-“PENTRU ADUNAREA
GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA
DE 27.04.2022”, sau prin mij loace
electronice,la adresa de e-mail:office
@relee.ro Pentru identificarea persoanelor
care adreseaza intrebari societatii sau fac
propuneri pentru completarea ordinii de
zi,acestea vor anexa solicitarii si copii ale
documentelor care sa le ateste identitatea,
calitatea de actionar si numarul de actiuni
detinute la data solicitarii. Participarea la
A.G.A. se face pe baza actului de identitate
si a imputernicirii speciale,cand este cazul.
Actionarii persoane fizice pot participa la
sedinta in nume propriu sau prin
reprezentare,cu imputernicire speciala data
altei persoane. Actionarii persoane juridice
pot participa la sedinta prin reprezentantii lor
legali,care la randul lor pot imputernici alte
persoane. Actionarii pot opta si pentru votul
prin corespondenta. Formularele pentru
imputerniciri speciale sau formularele de
buletin de vot prin corespondenta se pot
ridica de la sediul societatii (secretar
C.A.),incepand cu data de-14.04.2022,sau
de pe pagina de internet a societatii
www.relee.ro.Imputernicirile speciale se vor
completa si semna in trei exemplare,din care
unul se va depune/expedia,inclusiv prin
e-mail,la sediul societatii pana cel tarziu cu
48 ore inainte de adunare, altul urmand a fi
inmanat reprezentantului la adunare. Pentru
votul prin corespondenta buletinele de vot
completate in limba romana, impreuna cu o
copie a actului de identitate-pentru
persoanele fizice si o copie a certificatului de
inregistrare impreuna cu Certificatul
constatator,in original, emis cu maximum 10
zi le inainte de prima Adunare sau
documentele echivalente emise de
autoritatile competente din tara de rezidenta
a actionarului-pentru persoanele juridice,vor
fi depuse sau expediate,inclusiv prin e-mail
(office@relee.ro),la sediul Societatii astfel
incat sa fie inregistrate la Societate pana cel
tarziu cu 48 ore inainte de adunare,in plic
inchis,cu mentiunea scrisa clar si cu
majuscule “ VOT PRINCORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA A
ACTIONARILOR DIN 27-28.04.2022”
Incepand cu data publicarii prezentului
convocator in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a,materialele inscrise pe ordinea
de zi pot fi consultate la sediul societatii sau
pe pagina de internet a acesteia la adresa
www.relee.ro, iar raportul auditorului
financiar va putea fi consultat la sediul

societatii incepand cu data de-15.04.2022.
Contra cost, actionarii pot solicita copii
dupa:-situatia financiara anuala, raportul
C.A. si raportul auditorului financiar. In cazul
in care nu se intrunesc conditiile de
validitate, sedinta se reprogrameaza pentru
data de-28.04.2022,la aceeasi ora,in
acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine la
sediul societatii (secretar C.A.) sau la
tel.0269/845.901 int.174. PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ing.Traian Pru]u *

PRIN Hotararea C.A nr.20 adoptata in data
de 22.03.2022, Consiliul de Administratie al
CONFECTII VASLUI S.A., inregistrata la
O.R.C Vaslui sub nr. J37/10/1991, CUI RO
826992, cu sediul social in Vaslui, Str.
Maresal Constant in Prezan nr. 11,
(denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),
in conformitate cu prevedrile Legii nr.
31/1990 cu completarile ulterioare, Legea
24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si actiuni de piata cu prevederile
legii 297/2004 cu modificarile si completarile
ulterioare, cu prevederile Regulamentului
5/2018 al ASF, precum si cu prevederile
Actului Constitutiv al societatii. CONVOACA
A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI
S.A pentru data de 28.04.2022, ora 10.00
(prima convocare) la sediul societatii din
Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13
(A.G.O.A.). In cazul neindeplinirii conditiilor
statutare sau a oricaror altor conditii de
validitate, A.G.A Ordinara, se va tine in data
de 29.04.2022, orele 10:00, in acelasi loc, cu
aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii
inregistrati in Registrul Actionarilor la
aceeasi data de referinta. B. ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR S.C. CONFECTII VASLUI
S.A pentru data de 28.04.2022, ora 11.00
(prima convocare)la sediul societatii din
Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13
(A.G.E.A). In cazul neindeplinirii conditiilor
statutare sau a oricaror altor conditii de
validitate, A.G.A Extraordinara, se va tine in
data de 29.04.2022, orele 11:00, in acelasi
loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti
actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor
la aceeasi data de referinta. A. Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe
ordinea de zi urmatoarele puncte:
1.Numirea S.C IASC S.R.L ca auditor
financiar extern pentru auditarea situatiilor
financiare ale anilor 2022-2025; 2.Prezen-
tarea si aprobarea raportului Consiliului de
Administratie privind rezultatele economico
–financiare pe anul 2021; 3.Prezentarea si
aprobarea raportului auditorului financiar
extern cu privire la exercitiul financiar
contabil al anului 2021; 4.Aprobarea
bilantului contabil, a contului de profit si
pierdere pe 2021; 5.Descarcarea de
gestiune a administratorilor pentru exercitiul
financiar al anului 2021; 6.Aprobarea
propunerii Consiliului de Administartie de
repartizare a profitului realizat in anul 2021 si
distribuirea de dividende in valoare de
200.000 de lei respectiv 0.00286 lei
brut/actiune din profitul realizat in anul 2021;
7.Aprobarea datei de 17.06.2022 ca” data a
platii” a dividendelor; 8.Aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli propus pentru anul
2022; 9.Aprobarea programului de investitii
pe anul 2022; 10.Aprobarea datei de
26.05.2022, ca data de inregistrare(ex-date
25.05.2022) pentru indentificarea actiona-
rilor asupra carora se rasfrang efectele
hotararilor A.G.O.A, in conformitate cu
dispozitiile art.87 din Legea nr.24/2017;
11.Aprobarea cuantumului remuneratiei
membrilor Consiliului de Administratie la
nivelul remuneratiei din anul 2021;
12.Aprobarea Politicii de remunerare a
membrilor Consiliului de Administratie in
conformitate cuprevederile art.106 din
Legea nr.24/2017privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata;
13.Aprobarea mandatarii Consiliului de
Administratie sa adopte toate deciziile
necesare pentru ducerea la indeplinire a
hotararilor A.G.A Ordinara si mandatarea
Presedintelui Consiliului de Administratie
pentru semnarea hotararilor adoptate de
A.G.A Ordinara, inregistrarea, publicitatea,
opozabilitatea si executarea hotararilor
adoptate; B. Ordinea de zi a A.G.E.A este
urmatoarea: 1.Aprobarea imputernicirii
Consiliului de Administratie al societatii cu
dreptul de a cumpara/vinde active ale
societatii, reprezentand terenuri si/sau
cladiri din patrimoniul societatii prin
negociere directa cu potentialii vanzatori/
cumparatori si de a reprezenta cu drepturi
depline societatea in raporturile cu potentialii
vanzatori/cumparatori precum si de a
semna valabil in numele societatii orice
contract ce s-ar incheia in urma acestor
negocieri si care are in vedere cumpararea/
instrainarea de active ale societatii,
reprezentand terenuri si/sau cladiri;
2.Aprobarea datei de 26.05.2022, ca data
de inregistrare(ex-date 25.05.2022) pentru
indentificarea actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, in
conformitate cu dispozitiile art.87 din Legea
nr.24/2017; 3.Mandatarea Presedintelui
Consiliului de Administratie sa adopte toate
deciziile necesare pentru ducerea la
indepl inire a hotarari lor A.G.E.A ,
inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si
executarea hotararilor adoptate si a d-lui
Micoriciu Bogdan George cusemnarea
contractelor de vanzare - cumparare,
semnaturile lor fiindu -ne opozabile. Numai
actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la
data de 19.04 .2022 (Data de referinta) vor
putea participa si vota in cadrul AGA
ordinara /AGA extraordinara. Accesul
actionarilor indreptatiti sa participe la AGA
ordinara/AGA extraordinara, este permis
prin simpla proba a identitatii acestora,
facuta in cazul actionarilor persoane fizice
cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor
persoane juridice si a actionarilor persoane
fizice reprezentante, cu procura speciala
sau generala, data persoanei fizice care-i
reprezinta si actul de ident i tate al
reprezentantului. Formularul de procura
poate fi obtinut de la sediul Societatii
incepand cu data de 28.03 .2022 si de pe
site-ul acesteia www.confectiivaslui.com
fiind disponibil in limba romana; Procura
speciala sau generala, se va intocmi in trei
exemplare originale (unul pentru societate,
unul pentru mandant, unul pentru
mandatar). Procurile si o copie a actului de
identitate sau a certificatului de inregistrare
si a certificatului constatator eliberat de
registrul comertului sau orice alt document
emis de catre o autoritate competenta din
statul in care actionarul este inmatriculat
legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat
la data publicarii convocatorului adunarii
generale) al actionarului reprezentat, vor fi

depuse/transmise in original la sediul
Societatii sau transmise prin e-mail cu
semnatura electronica extinsa si redactate
in l imba romana, pana la data de
27.04.2022, ora16.00. In cazul procurii
speciale acordata de catre un actionar unei
institutii de credit care presteaza servicii de
custodie, aceasta va fi semnata de
respectivul actionar si va fi insotita de o
declaratie pe proprie raspundere data de
institutia de credit care a primit imputer-
nicirea de reprezentare prin procura
speciala, din care sa reiasa ca: - institutia de
credit presteaza servicii de custodie pentru
respectivul actionar, - instructiunile din
procura speciala sunt ident ice cu
instructiunile din cadrul mesajului SWIFT
primit de institutia de credit pentru a vota in
numele respectivului actionar, - procura
speciala este semnata de actionar. La data
adunarii, la intrarea in sala de sedinta a
adunarii generale ordinara/extraordinara,
reprezentantul desemnat va preda originalul
procurii in cazul in care aceasta a fost
transmisa prin e-mail cu semnatura
electronica incorporata si o copie a actelor
sale de identificare. Unul sau mai multi
actionari reprezentand individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social,
au dreptul de a introduce puncte pe ordinea
de zi a Adunarilor Generale Ordinare/
Extraordinare. Calitatea de actionar al
Societatii trebuie dovedita prin copii
conforme cu originalul ale actelor de
identificare valabile ale initiatorilor. Acestea
se refera la actele de identitate (buletin/carte
de identitate) in cazul persoanelor fizice si
certificatele de inmatriculare si consta-
tatoare sau orice alt document emis de catre
o autoritate competenta din statul in care
actionarul este inmatriculat legal (cu o
vechimede cel mult 3 luni raportat la data
publicarii convocatorului adunarii generale)
indicand detinatorii calitatii de reprezentanti
legali pentru persoanele juridice actionari ai
Societatii. Documentele care atesta
calitatea de reprezentant legal intocmite
intr-o limba straina vor fi insotite de o
traducere realizata de un traducator
autorizat, in limba romana, iar constatarea
calitatii de reprezentant legal se va face in
baza listei actionarilor pusa la dispozitie de
catre Depozitarul Central. Propunerile
privind introducerea de puncte noi pe
ordinea de zi a adunari i generale
ordinara/extraordinara , respectiv proiectele
de hotarari pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunarii generale ordinara/extraordinara,
vor fi insotite de copiile actelor de
identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la
sediul societatii, pana cel tarziu la data de
15.04.2022, ora 16.00, in plic inchis, cu
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR/
ADUNAREA GENERALA EXTRAOR-
DINARA A ACTIONARILOR” sau transmise
si prin e-mail, cu semnatura electronica
incorporata conform Legii nr.455/2001,
privind semnatura electronica, in acelasi
termen la adresa: confvs.vaslui@gmail.com
mentionand la subiect “ PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR/ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in
ceea ce privesc propunerile privind
introducerea de puncte noi pe ordinea de zi
a adunarii generale ordinara/extraordinara,
este necesar ca pentrufiecare punct propus
de initiatori sa existe o justificare sau un
proiect de hotarare propus spre adoptare de
adunarea generala ordinara/extraordinara.
Ultima varianta actualizata a procurilor si
buletinelor de vot prin corespondenta va fi
disponibila pe siteul societatii incepand cu
data de 28.03.2022, ora 16.00. Fiecare
actionar are dreptul sa adreseze Consiliului
de Administratie intrebari in scris inaintea
datei de desfasurare a adunarii generale
ordinara/extraordinara , privind punctele de
pe ordinea de zi. Raspunsul se considera
dat daca informatia solicitata este publicata
pe pagina de internet a societatii. Actionarii
inregistrati la data de referinta in registrul
actionarilor, au posibilitatea de a vota prin
corespondenta, inainte de data sedintei
adunarilor prin utilizarea formularului de vot
prin corespondenta. Formularul de vot prin
corespondenta, impreuna cu copia actului
de identitate si/sau a certificatului de
inregistrare si a certificatului constatator
emis de O.R.C sau orice alt document al
actionarului, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3
luni raportat la data publicarii convocatorului
adunari i generale) vor f i transmise
Societatii, in original, la sediul acesteia sau
prin e-mail, cu semnatura electronica
ext insa, incorporata conform Legi i
nr.455/2001, pana la data de 27.04.2022,
ora 16.00. Formularele vor fi redactate in
limba romana. Actionarii care au votat prin
procuri speciale sau buletine de vot prin
corespondenta isi potmodifica optiunea
initiala de vot sau mijlocul de exprimare a
votului, fiind considerat valabil ultimul vot
exprimat si inregistrat pana in data de
27.04.2022, ora 16.00. In situatia in care
actionarul care si-a exprimat votul prin
corespondenta participa personal sau prin
reprezentant la adunarea generala
ordinara/extraordinara, votul pr in
corespondenta exprimat pentru acea
adunare generala ordinara/extraordinara va
fi anulat. In acest caz, va fi luat in
considerare doar votul exprimat personal
sau prin reprezentant. Formularele de
bulet in de vot prin corespondenta,
formularele de procuri speciale (ambele
disponibile in limba romana ), documentele
si materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv
proiectele de hotarari, se pun la dispozitia
actionarilor incepand cu data de 28.03
.2022, pe website-ul societatii la adresa
www.confectiivaslui.com. Verificarea si
centralizarea voturilor prin corespondenta si
prin procuri speciale este realizata de o
comisie tehnica desemnata de Consiliul de
Administratie, formata din persoane care
vor pastra in siguranta si vor asigura
confidentialitatea voturilor pana la momentul
supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe
ordinea de zi. Prezentul convocator se va
completa cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie
Jude Ciprian Ioan *

CONSILIUL de Administraþie al S.C.
CONSTRUCTII BIHOR S.A. înregistratã la
ORC sub nr. J 05/275/1991, având CUI
73126 Codul LEI (Legal Entity Identifier):
254900FFJ45BLYRTIA41 capital social
subscris ºi vãrsat de 3.144.561 lei convoacã
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