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OFERTE SERVICIU
l Respect Security angajeaza agenti de 
securitate si dispeceri pentru obiectine 
in Bucuresti. 0213127416.

l Angajăm electricieni cu experienţă! 
Societate cu sediul în Bucureşti, cu 
experienţă internaţională, caută electri-
cieni pentru proiecte interne, cât şi 
externe. Mai multe detalii la mail-ul: 
office@renpp.eu sau la numărul de 
telefon: 0740.571.291.

l Firmă germană angajează şoferi 
profesionişti categoria CE+ADR pentru 
transporturi marfă (prelată) pe terito-
riul Germaniei. 1.950Euro salariu+ 
24Euro diurna. Contract german, 
concediu, dispecerat în limba română. 
Aşteptăm CV-ul dvs. la e-mail: Bewer-
bung@ullrich-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Consiliul de Administrație SC Pază 
Publică SA Giurgiu anunţă începerea 
procesului de recrutare şi selecţie pentru 
poziția de director al societății, în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 
nr.109/2011, privind guvernanţa corpo-
rativă a întreprinderilor publice, modifi-
cată şi aprobată prin Legea nr.111/2016. 
Toate informaţiile se găsesc pe site-ul: 
www.primariagiurgiu.ro, secțiunea 
Compartiment monitorizare întreprin-
deri publice. Persoană de contact: 
Mincu Ioana, tel.0246.215.387/145.

l Primăria Comunei Brînceni, judeţul 
Teleorman, în conformitate cu prevede-
rile art.7 din HGR nr. 286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
concurs în vederea ocupării funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de 
muncitor calificat, treapta I, din struc-
tura Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Brînceni, serviciul 
public de alimentare cu apă. Nivelul 
studiilor necesare ocupării postului: 
profesionale; Vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 10 ani. Data, ora şi locul desfă-
şurării probelor de concurs: -Selecţia 
dosarelor de înscriere la concurs va avea 
loc la sediul Primăriei Comunei Brîn-
ceni, în data de 7 august 2018; -Proba 
scrisă se va susţine la sediul Primăriei 
Comunei Brînceni în data de  13 august 
2018; -Interviul se va susţine la sediul 
Primăriei Comunei Brînceni în data de 
15 august 2018. Data-limită până la 
care se pot depune dosarele de înscriere 
la concurs la sediul Primăriei Comunei 
Brînceni: 3 august 2018. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la secretariatul 
comis ie i  de  concurs :  t e lefon : 
0247.431.448, persoană de contact: 
Vasilică Florica.

l Primăria Comunei Segarcea-Vale, 
județul Teleorman, organizează 
concurs, în data de 20 august 2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Segarcea-Vale, județul Teleorman, 
pentru ocuparea funcției publice 
vacante de execuție de inspector 
(contabil), clasa I, gradul asistent 
(compartiment financiar-contabil, taxe 
şi impozite), IDPOST214746. Condiții 
de participare: a)Condiţii generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r2); b)Condiţii specifice: 
-vechime 1 an în specialitatea studiilor; 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
contabilitate, specializarea contabilitate 
şi informatică de gestiune; -cunoştinţe 
operare PC- nivel avansat dovedite cu 
documente; -Proba scrisă în data de 
20.08.2018, ora 10.00, la sediul institu-
ției; -Interviul în data 22.08.2018, ora 
10.00, la sediul instituției. Dosarele 
candidaților se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Pentru relații sunați la 
numărul de telefon: 0247.358.794.

l Primăria Comunei Sălard, cu sediul 
în localitatea Sălard, strada.--, nr.724, 
judeţul Bihor, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
consilier, clasa I, grad profesional asis-
tent, stare civilă, pe perioadă nedetermi-
nată, din cadrul Serviciului Public Local 
de Evidență Informatizată a Persoanei 
al Aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Sălard. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Comunei 
Sălard astfel: -Proba scrisă în data de 22 
august 2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 24 august 2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Sălard. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Comunei Sălard, 
persoană de contact: Kindle Ileana 
Fel ic ia  -consi l ier,  te lefon/fax: 
0259.441.049, 0259.441.049, e-mail: 
primariasalard@yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Calea Giuleşti 
Nr. 5, sector 6, organizează  concurs 
pentru ocuparea urmatoarelor posturi 
de: • Infirmiera – Sectia OG I Sala de 
nasteri, 1 post vacant (contractual) 
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 
/ 2014 şi Dispoziţia Primarului General 
al Municipiului Bucureşti nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfăşura astfel: - 
Proba scrisă în data de 13.08.2018, ora 
9.00; - Proba interviu în data de 
17.08.2018, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
condiţii generale: - cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; - cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; - vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; - 
capacitate deplină de exerciţiu; - stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 

posturilor scoase la concurs; - (candi-
datul/candidata) nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice: - Nivel 
de studii: certificat curs de infirmiera. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de: 
03.08.2018, ora 14.00, la sediul Spita-
lului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, Str. 
Calea Giuleşti Nr.5, Sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 

Panait Sîrbu” Bucureşti, telefon: 
021/303.50.50 – Biroul RUNOS.

l Direcţia generală management 
resurse umane din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
personal civil contractual, astfel: -un 
post de expert debutant în Biroul 
concepţie, metodică şi dezvoltare 
tehnici de testare din Secția strategii 
evaluare competenţă lingvistică stan-
dardizată la Centrul Naţional Militar de 
Testare Limbi Străine, cu locul de 
muncă în Bucureşti, strada Drumul 
Taberei nr. 7B, Sector 6, prevăzut cu 
studii universitare de licenţă în dome-
niul limbi străine şi studii universitare 
de master în specializarea limbi străine; 
-un post de consilier debutant în Biroul 
management profil lingvistic standar-

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de secretar al municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu. Concursul se 
desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 22 august 2018, proba scrisă, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 20 iulie - 8 august 2018, 
inclusiv. Condițiile de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
juridice sau administrative; - studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei 
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; - 
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, 
sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef birou - Biroul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Zalău, judeţul Sălaj. Concursul se desfășoară la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, în data de 21 august 2018, proba scrisă, ora 10.00. Dosarele de înscriere la concurs se depun la 
sediul Agenţiei, în perioada 20 iulie - 8 august 2018, inclusiv. Condițiile de participare sunt: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; - studii de masterat sau postuniversitare 
absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani; - să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; - să nu aibă în cazierul 
administrativ o sancţiune disciplinară neradiată. Pentru candidatul declarat „admis” în urma concursului, 
se va solicita avizul UCAAPI potrivit punctului 2.3.3. din Normele generale privind exercitarea activității de 
audit public intern din 11.12.2013, aprobate prin Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor 
generale privind exercitarea activității de audit public intern. Funcţionarii publici de conducere pot 
promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor art. 140 din 
HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna 
Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44, tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, 
fax: 0374.112.727 și email: informatii.concurs@anfp.gov.ro.
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dizat din Centrul Naţional Militar de 
Testare Limbi Străine, cu locul de 
muncă în Bucureşti, strada Drumul 
Taberei nr. 7B, Sector 6, prevăzut cu 
studii universitare de licenţă în dome-
niul limbi străine şi studii universitare 
de master în specializarea limbi străine; 
Probele de concurs: -proba scrisă, în 
data de 13.08.2018, ora 10.00; -interviul, 
în data de 20.08.2018, ora 10.00. Data 
limită de depunere a dosarelor 
-03.08.2018, ora 16.00. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul Direcţiei generale mana-
gement resurse umane, strada Drumul 
Taberei nr. 7B, Sector 6, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretaria-
tului comisiei de concurs: telefon 
021.319.58.58, interior 2677, 2829.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila  Bucu-
reşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: -1 post 
vacant de kinetoterapeut, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii– superioare; diplomă de diplomă 
de licenţă în specialitate, însoţită de 
suplimentul descriptiv; autorizaţie de 
liberă practică; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul scris 
al candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat admis; condiţii de vechime: 
minim 6 luni vechime în specialitate (să 
nu deţină gradul profesional de kineto-
terapeut principal). Concursul se va 
desfăşura astfel:  proba scrisă–  
14.08.2018 ora 08.00, interviu– 
22.08.2018 ora 08:00, la sediul Spitalului 
Universitar de   Urgenţă Militar Central 
Dr. Carol Davila. Perioada de depunere 
a dosarelor de înscriere la concurs este: 
23.07.2018 – 03.08.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica Cariere şi la S.U.U.M.C Dr. 
Carol Davila cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1 –
telefon 021.319.30.51 –61 interior 142. 
-1 post vacant de magaziner debutant, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii– medii sau 
generale; act doveditor de absolvire a 
studiilor; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat admis; condiţii de vechime. 
Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 14.08.2018 ora 08:00, interviu– 
22.08.2018  ora 08:00, la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central Dr. Carol Davila. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 23.07.2018– 03.08.2018. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica  Cariere  şi la 
S.U.U.M.C  Dr. Carol Davila cu sediul 
în Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu nr. 
88, sector 1  –telefon 021.319.30.51  –61 
interior 594.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila Bucu-
reşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi:  -4 
posturi vacante de asistent medical– 
medicină generală, conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii– superioare; diplomă de licenţă în 
specialiatea asistenţă medicală gene-
rală, însoţită de suplimentul descriptiv; 
diplomă de bacalaureat; certificat de 
membru OAMGMAMR– asistent 
medical generalist licenţiat, avizat şi 
valabil la data concursului. Certificatul 
va fi însoţit de avizul anual pentru auto-
rizarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist licenţiat (pentru 
persoanele care exercită profesia de 
asistent medical generalist licenţiat), 
avizat şi valabil la data concursului, sau 
de adeverinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMGMAMR (în 
cazul persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical generalist 
licenţiat); nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care acesta este 
declarat admis; condiţii de vechime: 
minim 6 luni ca asistent medical gene-
ralist (să nu deţină gradul principal ca 
asistent medical generalist). Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă 
–13.08.2018 ora 08:00, interviu– 
21.08.2018 şi 22.08.2018, ora 08:00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 23.07.2018– 
03.08.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica Cariere 
şi la S.U.U.M.C Dr. Carol Davila cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector 1 –telefon 
021.319.30.51– 61 interior 108. -26 
posturi vacante de asistent medical –
medicină generală, conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice: nivel de 
studii –postliceale; diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare conf. 
H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medi-
cină generală; diplomă de bacalaureat; 
certificat de membru OAMGMAMR –
asistent medical generalist, avizat şi 
valabil la data concursului. Certificatul 
va fi însoţit de avizul anual pentru auto-
rizarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist (pentru persoanele 
care exercită profesia de asistent 
medical generalist), avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, eliberată 
de OAMGMAMR (în cazul persoanelor 
care nu exercită profesia de asistent 
medical generalist –grad principal); 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
admis; condiţii de vechime: minim 6 
luni ca asistent medical generalist (să nu 
deţină gradul principal ca asistent 

medical generalist). Concursul se va 
desfăşura astfel:  proba scrisă– 
13.08.2018 ora 08.00, interviu– 
21.08.2018 şi 22.08.2018, ora 08:00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 23.07.2018– 
03.08.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica Cariere 
şi la S.U.U.M.C Dr. Carol Davila cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector 1 –telefon 
021.319.30.51– 61 interior 108. -1 post 
vacant de asistent medical principal –
radiologie, conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii –post-
liceale; diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997, în specialitatea radiologie; 
diplomă de bacalaureat; adeverinţă 
examen de grad principal– radiologie; 
certificat de membru OAMGMAMR– 
asistent medical radiologie– grad prin-
cipal radiologie, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit de 
avizul anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei de asistent medical prin-
cipal radiologie (pentru persoanele care 
exercită profesia de asistent medical 
principal radiologie), avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, eliberată 
de OAMGMAMR (în cazul persoanelor 
care nu exercită profesia de asistent 
medical principal radiologie); nivel de 
acces la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de acces la informaţii clasificate sau 
a certificatului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat admis; condiţii 
de vechime: minim 5 ani vechime ca 
asistent medical radiologie. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă– 
13.08.2018 ora 13:00, interviu–  
21.08.2018 şi 22.08.2018, ora 08:00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 23.07.2018– 
03.08.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica Cariere 
şi la S.U.U.M.C Dr. Carol Davila cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector 1 –telefon 
021.319.30.51 –61 interior 108. -1 post 
vacant de asistent farmacie debutant, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii– postliceale; 
diplomă de şcoală sanitară postliceală 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea farmacie; diplomă de baca-
laureat; certificat de membru OAMG-
MAMR –asistent medical farmacie, 
avizat şi valabil la data concursului. 
Certificatul va fi însoţit de avizul anual 
pentru autorizarea exercitării profesiei 
de asistent medical farmacie avizat şi 
valabil la data concursului, sau de 
adeverinţa pentru participare la 
concurs, eliberată de OAMGMAMR; 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 

autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
admis; condiţii de vechime. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă 
–13.08.2018 ora 13:00, interviu– 
21.08.2018 şi 22.08.2018, ora 08:00, la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 23.07.2018– 
03.08.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica Cariere 
şi la S.U.U.M.C Dr. Carol Davila cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector 1 –telefon 
021.319.30.51 –61 interior 108. -1 post 
vacant de economist debutant, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– superioare economice; 
diplomă de licenţă în specialitate, înso-
ţită de suplimentul descriptiv (foaia 
matricolă); diplomă de bacalaureat; 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
admis; condiţii de vechime. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă–  
13.08.2018 ora 08:00, interviu– 
21.08.2018  ora 08:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 23.07.2018 
–03.08.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica Cariere 
şi la S.U.U.M.C Dr.Carol Davila cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector 1 –telefon 
021.319.30.51– 61 interior 560. -1 post 
vacant de economist gr. II, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– superioare economice; 
diplomă de licenţă în specialitate, înso-
ţită de suplimentul descriptiv (foaia 
matricolă); diplomă de bacalaureat; 
nivel de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţinerii 
autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
admis; condiţii de vechime: minim 6 
luni– maxim 3 ani şi 6 luni în speciali-
tate. Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 13.08.2018 ora 13:00, 
interviu– 21.08.2018  ora 13:00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central Dr. Carol Davila. Peri-
oada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 23.07.2018 – 
03.08.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica Cariere 
şi la S.U.U.M.C Dr. Carol Davila cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88,  sector 1 –telefon 
021.319.30.51  -61 interior 560.

l Primaria comunei Balcani, judetul 
Bacau  organizează concurs de promo-
vare pe  funcția publica de conducere 
vacantă, de şef birou din cadrul Biro-
ului  comunitar de cadastru si agricul-
t u r a .  C a n d i d a ţ i i  t r e b u i e  s ă 

îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute la art. 9 lit. a) si art. 66  din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv ale 
art. 140 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificarile si completarile 
ulterioare în vederea participării la 
concursul de promovare şi a ocupării 
funcţiei publice de conducere vacante, 
dupa cum urmeaza:  a) să fie absolvenţi 
de masterat sau de studii postuniversi-
tare în domeniul administraţiei publice, 
management sau în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice 
dovedite cu diploma sau echivalent; b) 
să fie numiţi într-o funcţie publică din 
clasa I; c) să îndeplinească cerinţele 
specifice prevăzute în fişa postului; d) să 
nu aibă în cazierul administrativ o sanc-
ţiune disciplinară neradiată în condiţiile 
prezentei legi; e)  să aibă cel puţin 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice; f)  sa 
detina certificat de calificare in dome-
niul cadastru si fond funciar; g) sa aiba 
cunoştinţe operare PC atestate prin 
certificat ECDL, nivel mediu. Dosarele 
de inscriere la examenul de promovare 
pe  funcția publica de conducere 
vacantă, de şef birou din cadrul biroului  
comunitar de cadastru si agricultura se 
pot depune de catre candidati  in 
termen de 20 zile de la data afisarii 
anuntului privind organizarea exame-
nului de promovare  si va conţine în 
mod obligatoriu: a) formularul de 
înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG 
nr.611/2008; b) curriculum vitae, 
modelul comun european; c) copia 
actului de identitate; d) copii ale diplo-
melor de studii, certificatelor şi altor 
documente care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări; e) copie a 
diplomei/adeverintei  de master sau de 
studii postuniversitare în domeniul 
administraţiei publice, management ori 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice, după caz; f) copia 
carnetului de muncă şi, după caz, a 
adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice; g) copia adeverinţei 
care atestă starea de sănătate corespun-
zătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; h) 
cazierul administrativ. Copiile de pe 
actele prevăzute mai sus se prezintă în 
copii legalizate sau însoţite de documen-
tele originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. Probele 
stabilite pentru examenul de promovare 
pe functia publica de conducere 
vacantă, de şef birou din cadrul biroului  
comunitar de cadastru si agricultura 
sunt: 1.Proba scrisa- in data de 06 
septembrie 2018, ora 10,00 la sediul 
institutiei –Comuna Balcani, judetul 
Bacau; 2. Interviul- in data de 10 
septembrie 2018, ora 10,00 la sediul 
institutiei – Comuna Balcani, judetul 
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Bacau; Orice alte informatii privind 
conditiile de inscriere la concurs si bibli-
ografie se pot gasi zilnic la  secretarul 
comunei, telefon 0234/380680, interior 
114.

l Primaria comunei Balcani organi-
zează concurs de ocupare a functiei 
publice vacantea de Referent de specia-
litate, clasa II, grad profesional asistent, 
in cadrul Biroului  buget, contabilitate, 
financiar, impozite  si taxe locale. 
Probele stabilite pentru examenul de 
ocupare a functiei publice  sunt: 1. 
Proba scrisa- in data de 03 septembrie 
2018 ora 10,00 la sediul institutiei –
Comuna Balcani, judetul Bacau; 2. 
Interviul –in data de 05 septembrie 2018 
ora 10,00 la sediul institutiei – Comuna 
Balcani, judetul Bacau; Conditii de 
participare la concurs: Pentru ocuparea 
functiei publice trebuie indeplinite 
urmatoarele conditii; - conditiile speci-
fice prevazute la art.54 din Legea nr. 
188/1999, republicata si actualizata; - 
studii superioare de lunga sau de scurta 
durata, absolvite cu diploma. Dosarele 
de inscriere la examen se pot depune de 
catre candidati  in termen de 20 zile de 
la data afisarii anuntului privind organi-
zarea examenul de ocupare a functiei 
publice vacanta de Referent de speciali-
tate, si conţin în mod obligatoriu. a) 
formularul de inscriere prevazut in 
anexa nr. 3;  b) copia actului de identi-
tate; c) copiile diplomelor de studii si ale 
altor acte care atesta efectuarea unor 
specializari; d) copia carnetului de 
munca sau, dupa caz, o adeverinta care 
sa ateste vechimea in munca si, dupa 
caz, in specialitatea studiilor necesare 
ocuparii functiei publice; e) cazierul 
judiciar; f) adeverinta care sa ateste 
starea de sanatate corespunzatoare, 
eliberata cu cel mult 6 luni anterior 
derularii concursului de catre medicul 
de familie al candidatului sau de catre 
unitatile sanitare abilitate; g) declaratia 
pe propria raspundere sau adeverinta 
care sa ateste ca nu a desfasurat activi-
tati de politie politica. Orice alte infor-
matii privind conditiile de inscriere la 
concurs si bibliografie se pot gasi zilnic 
la  secretarul comunei, telefon 
0234/380680, interior 114.

CUMPĂRĂRI TERENURI
l Cumpăr teren sau casă în Bucureşti. 
Plata cash 0765514470.

CITAŢII
l Numitul Vira Marius- Mădălin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat Mitoc, 
str. Principală, nr. 58, com. Mitoc, jud. 
Botoşani, este citat la Judecătoria 
Săveni, jud. Botoşani pe data de 
08.08.2018, ora 08:30, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 2347/297/2017, în 
proces cu reclamanta Fetcu Irina- 
Geanina.

l Numiţii Zilinski Paula, cu domiciliul 
cunoscut în Bucureşti, str.Dr.Teohari 
Anibal, nr.15, sector 5, şi Ionescu Florin, 
cu domiciliul în Craiova, str.Colţunaş, 
nr.20, judeţul Dolj, sunt chemaţi în data 

de 30.07.2018, ora 11.00, la BNP Ilie 
Victor Florea, cu sediul în Craiova, str.
Dezrobirii, nr.1D, jud.Dolj, în vederea 
emiterii unei declaraţii autentice nota-
riale.

l Oproiu Viorica-Drăgulița şi Oproiu 
Florin-Vasile sunt citați pentru arbitraj 
la Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iaşi 
de pe lângă Camera de Arbitraj şi 
Mediere din mun. Iaşi, Bd. Ștefan cel 
Mare şi Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. 
Iaşi, în calitate de pârâți, la data de 
08.08.2018, ora 12.00, în dosarul nr. 
106/2018, având ca obiect acțiune în 
pretenții, în contradictoriu cu recla-
mantul Drăniceru Ion şi la data de 
08.08.2018, ora 12.30, în dosarul nr. 
107/2018, având ca obiect acțiune în 
pretenții, în contradictoriu cu recla-
manta Dominte Luminița.

DIVERSE
Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale  de insolventa in 
dosarul nr. 2777/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform Incheierii din data de 
05.07.2018 privind pe SC Atol Prod 
Construct  SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 20.08.2018, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
10.09.2018, întocmirea tabelului defi-
nitiv 05.10.2018, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  
14.09.2018, orele 12.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale  de insolventa 
in dosarul nr. 3066/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform Incheierii din data de 
05.07.2018 privind pe SC Tittytal Prod 
SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță 20.08.2018, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 10.09.2018, 
întocmirea  tabelului  def ini t iv 
05.10.2018, prima Adunare a Credito-
rilor avand loc in data  14.09.2018, orele 
12.00 la sediul administratorului judi-
ciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Anunt public privind depunerea soli-
citarii de emitere a acordului de mediu. 
Unigrains Trading S.R.L., anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: extindere si 
modernizare centru de colectare, proce-
sare, depozitare si comercializare 
cereale din comuna Comana, judetul 
Constanta, amplasat in comuna 
Comana, sat Comana, str. Primaverii, 
nr.52, judetul Constanta. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, 
Constanta, zilnic, intre orele 9-13 si la 
sediul titularului: municipiul Constanta, 
str. Hatman Arbore, nr. 13 B, judetul 
Constanta, zilnic, intre orele 9-13. 
Observatiile publicului se primesc zilnic 
la sediul   Agentiei pentru Protectia 
Mediului Constanta, str. Unirii, nr.23, 
Constanta, intre orele 9-13.

l Denumirea titularului Ministerul 
Apărării Naționale – Statul Major Al 
Forțelor Aeriene anunță publicul inte-
rest asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Ilfov in cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si de evaluare adec-
vata, pentru proiectul NSIP 3AF35044 
– Platformă mentenanță aeronave, 
NSIP 3AF35045 – Platformă testare 
motoare aeronave, NSIP 3AF35046 – 
Asigurare facilități carburanți - lubrifi-
anți pentru aeronave propus a fi 
amplasat în Unitatea militară UM 
01961 Otopeni – baza 90 transport 
aerian, str. Zborului, nr. 1, oraş Otopeni, 
jud. Ilfov. Nu se supune evaluarii 
impactului asupra mediului si evaluarii 
adecvate. Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, 
str. Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, in 
ziele de luni pana joi, intre orele 9-13, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet www.apm-ilfov.ro in termen de 
5 zile de la data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 27.07.2018.

l Denumirea titularului  proiectului, 
SC Metro Cash  & Carry  Bucureşti  
SRL, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de incadrare de 
către Agenția pentru Protecția Mediului 
Ilfov în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată pentru proiectul 
„Stație de epurare ape uzate tehnolo-
gice”,  propus a fi amplasat B-dul 
Voltuntari 104, Metro Voluntari. Nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului şi evaluării adecvate. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului APM Bucureşti,str. 
Aleea Lacul Morii nr.1, sect. 6 , în zilele 
de luni- joi orele 09.00 -13.00, precum şi 
la următoarea adresă de internet www.
apm-ilfov.ro în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunț până 
la data de 24.07.2018.

l Piha Nelu, cu domiciliul în jud.Ilfov, 
oraşul Pantelimon, str.Biruinţei, nr.56A, 
titulari ai planului /programului PUZ 
Parcelare locuinţe individuale, în oraşul 
Pantelimon, T28, P178/1, nr.cadastral 
110746, judeţul Ilfov, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul /programul menţionat şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate 
fi consultată la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov, din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până 
joi, între 9.00-11.00. Observaţii/comen-
tarii şi sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen 
de 18 zile de la data publicării anun-
ţului.

l  Unitatea Administrativ-Teritorială 
Tătăranu, din județul Vrancea, anunță 

publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.1, începând cu data de 24.07.2018, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Tătăranu, conform art.14, alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l SC PSCD Project SRL, cu sediul 
social in Mun. Arad,Calea Timisorii 
nr.14, ap.1,  jud Arad, CUI 39556037, 
J02/1040/2018, mail isdrailapaul@
yahoo.com, tel 0752033003, prin 
Isdraila Paul -administrator, doreste sa 
obtina autorizatie de mediu la sediul 
social pentru activitatea de “Intreti-
nerea si repararea autovehiculelor”-spa-
latorie auto, CAEN 4520 avand ca 
principalele faze ale procesului tehno-
logic: aprovizionarea cu materiale, 
primirea autovehiculelor, spalat interior 
si exterior etc. Masurile de protectie a 
factorilor de mediu sunt: Apa: Nu este 
cazul; Aer: Nu este cazul; Sol: Platforma 
betonata; Gestiunea deseurilor: Pubele. 
Observatiile publicului formulate in 
scris/informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Arad, Splaiul Mure-
sului FN, COD 310132, telefon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in timp 
de 10 zile lucratoare dupa data publi-
carii prezentului anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, legea soci-
etăţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, ale 
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni de 
piaţă, ale Regulamentului CNVM nr. 
5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață, ale 
Regulamentului CNVM nr. 6/2009 
privind exercitarea unor anumite drep-
turi ale acţionarilor in cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor, modificat şi 
completat prin Regulamentul CNVM 
nr.  7/2010,  Regulamentul  ASF 
nr.13/2014, şi ale Actului Constitutiv al 
ROMAERO S.A.,  Consiliul de Admi-
nistraţie al ROMAERO S.A. - cod unic 
de inregistrare RO 1576401, număr de 
ordine in Registrul Comerţului 
J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
la data de 23.08.2018 ora 15.00, la sediul 
societăţii din Bucureşti, Bulevardul 
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi 
acţionarii inregistraţi in Registrul Acţio-
narilor la data de referinţă de 
16.08.2018 cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea completării art. 6 
„Obiectul de activitate” - Activități 
secundare  din Actul constitutiv al 
ROMAERO S.A. şi mandatarea Direc-
torul General al Romaero S.A. să 

semneze Actul Constitutiv actualizat 
după cum urmează: „poziția 42) activi-
tatea având codul CAEN: 2540 - Fabri-
carea de armament şi muniţie poziția 
43) activitatea având codul CAEN: 
2811 - Fabricarea de motoare şi turbine 
(cu excepția celor pentru avioane, auto-
vehicule şi motociclete) poziția 44) acti-
vitatea 
având codul CAEN: 2829 - Fabricarea 
altor maşini şi utilaje de utilizare gene-
rală n.c.a. poziția 45) activitatea având 
codul CAEN: 2841 – Fabricarea utila-
jelor şi a maşinilor-unelte pentru prelu-
crarea metalului; poziția 46)activitatea 
având codul CAEN: 2891- Fabricarea 
utilajelor pentru metalurgie; poziția 47) 
activitatea având codul CAEN: 2899 - 
Fabricarea altor maşini şi utilaje speci-
fice n.c.a.; poziția 48) activitatea având 
codul CAEN: 3311 - Repararea artico-
lelor fabricate din metal poziția 49) 
activitatea având codul CAEN: 3312 - 
Repararea maşinilor; poziția 50) activi-
tatea 
având codul CAEN: 3313 - Repararea 
echipamentelor electronice şi optice; 
poziția 51) activitatea având codul 
CAEN: 3314 - Repararea echipamen-
telor electrice. poziția 52) activitatea 
având codul CAEN: 3320 - Instalarea 
maşinilor şi echipamentelor indus-
triale.” 2. Aprobarea ex-date de 
10.09.2018 şi a datei de 11.09.2018 ca 
dată de inregistrare, pentru identificarea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor din data 
de 23/24.08.2018. 3. Împuternicirea 
directorului general al societăţii pentru 
a îndeplini toate formalităţile necesare 
în vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor în faţa autorităţilor compe-
tente, incluzând, dar fără a se limita, la 
Oficiul Registrului Comerţului, Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti., Depozitarul 
Central. Mandatarul sus menţionat va 
putea delega puterile acordate conform 
celor de mai sus oricărei persoane după 
cum consideră necesar. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul: de a introduce 
până la data de 03.08.2018 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale extra-
ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 03.08.2018 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale extra-
ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a adunării generale. 
Societatea are obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate de acţionari, sub 
condiţia respectării art. 13 (2) din Regu-
lamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice). 
Documentele şi informaţiile referitoare 
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la problemele incluse pe ordinea de zi 
precum şi proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării AGEA sunt 
disponibile la sediul ROMAERO S.A., 
la Secretariatul AGA, începând cu data 
de 20.07.2018, precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la şedinţa 
adunării generale a acţionarilor se face 
conform legislaţiei specifice in vigoare şi 
Actului Constitutiv  al ROMAERO 
S.A., prin reprezentare directa sau pe 
baza de împuternicire generală/specială. 
Formularele de imputernicire generală/
specială pentru reprezentare in AGEA 
şi buletinele de vot prin corespondenţă 
se pot obţine: la Secretariatul AGA 
precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.com, 
secţiunea Legături – Romaero Info – 
Informaţii acţionari, începând cu data 
de 20.07.2018 şi vor fi depuse până la 
data de 23.08.2018 ora 13.00. In situaţia 
în care la prima convocare nu se întru-
nesc condiţiile legale de reprezentare, 
A.G.E.A. se reprogramează pentru data 
de 24.08.2018, în acelaşi loc, la aceeaşi 
oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de 
referinţă. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021/599.41.04;  fax 
021/319.20.82. Preşedinte C.A. Ştefan 
Paraschiv.

l Convocator. În conformitate cu preve-
derile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, 
republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, ale Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, ale 
Regulamentului CNVM nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente finan-
ciare şi operațiuni de piață, ale Regula-
mentului CNVM nr. 6/2009 privind 
exercitarea unor anumite drepturi ale 
acţionarilor in cadrul adunărilor gene-
rale ale societăţilor, modificat şi 
completat prin Regulamentul CNVM nr. 
7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014, şi 
ale Actului Constitutiv al ROMAERO 
S.A.,  Consiliul de Administraţie al 
ROMAERO S.A. - cod unic de inregis-
trare RO 1576401, număr de ordine in 
Registrul Comerţului J40/3940/1991 - 
convoacă: Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor la data de 23.08.2018 ora 
14,00, la sediul societăţii din Bucureşti, 
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii inregistraţi in 
Registrul Acţionarilor la data de refe-
rinţă de 16.08.2018 cu următoarea 
ordine de zi: 1. Constatarea încetării 
mandatelor de administratori ai 
ROMAERO S.A. al dnei. Mirela 
POPINĂ, ca urmare a demisiei acesteia 
la data de 18.05.2018 şi ale dnei. Doina 
VARIU şi dlui Alexandru BUŞCU, ca 
urmare a expirării  mandatelor acestora 
la data de 23.08.2018. 2. Alegerea admi-
nistratorilor provizorii ai societăţii, 
conform art. 641 din O.U.G. nr. 
109/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 3. Stabilirea duratei manda-
telor administratorilor provizorii, 
conform art. 641 din O.U.G. nr. 
109/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 4. Stabilirea indemnizaţiei 

brute fixe lunare a membrilor neexecu-
tivi ai Consiliului de Administraţie al 
Romaero S.A., reprezentând de 2 ori 
media pe ultimele 12 luni a salariului 
mediu brut lunar din ramura în care îşi 
desfăsoară activitatea societatea (cod 
CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de 
transport) comunicat de INSSE, majo-
rată corepunzător Ordonanței de 
urgență 79/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru exerciţiul financiar 
2018. 5. Stabilirea limitei maxime a 
remuneraţiei directorului general al 
societăţii Romaero S.A. reprezentând de 
6 ori media pe ultimele 12 luni a sala-
riului mediu brut lunar din ramura în 
care îşi desfăşoară activitatea societatea 
(cod CAEN 30 – fabricarea altor 
mijloace de transport) comunicat de 
INSSE, majorată corepunzător Ordo-
nanței de urgență 79/2017 privind 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru 
exerciţiul financiar 2018. 6. Aprobarea 
ex-date de 10.09.2018 şi a datei de 
11.09.2018 ca dată de inregistrare, 
respectiv  de identificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotă-
rârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor din data de 23/24.08.2018. 
7. Împuternicirea directorului general al 
societăţii pentru a îndeplini toate forma-
lităţile necesare în vederea înregistrării 
hotărârilor Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor în faţa autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără a se 
limita, la Oficiul Registrului Comerţului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul 
sus menţionat va putea delega puterile 
acordate conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum consideră 
necesar. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la data de 
03.08.2018 puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare a acţionarilor, 
cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de adunarea 
generală ordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 03.08.2018 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale ordi-
nare. Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. Socie-
tatea are obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate de acţionari, sub 
condiţia respectării art. 13 (2) din Regu-
lamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice). 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi califi-
carea profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator provi-
zoriu se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată şi completată la 
propunerea acestora,  la  sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A.G.A., începând cu data de 20.07.2018. 
Propunerile de candidaţi pentru funcţia 

de administrator provizoriu se pot 
depune la secretariatul societăţii până la 
data de 03.08.2018; Documentele şi 
informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi 
aprobării AGOA sunt disponibile la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul 
AGA, începând cu data de 20.07.2018, 
precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. 
Participarea la şedinţa adunării generale 
a acţionarilor se face conform legislaţiei 
specifice in vigoare şi Actului Constitutiv  
al ROMAERO S.A., prin reprezentare 
directa sau pe baza de împuternicire 
generală/specială. Formularele de impu-
ternicire generală/specială pentru repre-
zentare in AGOA şi buletinele de vot 
prin corespondenţă se pot obţine: la 
Secretariatul AGA precum şi pe websi-
te-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com, secţiunea Legături – 
Romaero Info – Informaţii acţionari, 
începând cu data de 20.07.2018 şi vor fi 
depuse până la data de 23.08.2018 ora 
13.00. In situaţia în care la prima convo-
care nu se întrunesc condiţiile legale de 
reprezentare, A.G.O.A. se reprogra-
mează pentru data de 24.08.2018, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi 
ordine de zi şi dată de referinţă. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 021/599.41.04;  fax 021/319.20.82.
Preşedinte C.A. Ştefan Paraschiv.

LICITAŢII
l SC Citadin SA Iasi, cu sediul  in Bd. 
T. Vladimirescu, nr.32C, cod 700310, 
organizeaza procedura “Procedura 
simplificata”, cu oferte de pret in plic 
inchis, in vederea atribuirii contractului 
de achizitie “Uleiuri auto, unsori consis-
tente, ulei mineral term 53”. Procedura 
de achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achizitiilor” 
al SC Citadin SA Iasi. Pentru partici-
pare la procedura de achizitie, ofertantii 
trebuie sa indeplineasca conditiile 
cerute in “Documentatia de achizitie”.  
Documentatia de achizitie va fi postata 
pe site-ul societatii www.citadinis.ro si 
va fi accesata pana pe data de 
27.07.2018 pe baza de cod unic de acces, 
ce va fi comunicat doar persoanelor 
care solicita in scris accesul la documen-
tatie cu date de identificare clara si cu 
declaratie pe propria raspundere 
privind siguranta informatiilor pentru 
evitarea introducerii unor virusi in 
sistemul informatic al societatii. Crite-
riul care va fi aplicat pentru evaluarea 
ofertelor: pretul cel mai scazut. Docu-
mentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la data de 
27.07.2018 ora 10.00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la data de 27.07.2018, 
ora 12.00, la sediul Sc Citadin SA. 
Relatii suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de partici-
pare se pot obtine la tel: 0751048290.

l SC Citadin SA Iasi, cu sediul  in Bd. 
T. Vladimirescu, nr.32C, cod 700310, 
organizeaza procedura “Licitatie 

deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, 
in vederea atribuirii contractului de 
achizitie “Piese de schimb pentru auto si 
utilaje”. Procedura de achizitie se va 
desfasura conform prevederilor “Regu-
lamentului privind organizarea si desfa-
surarea achizitiilor” al SC Citadin SA 
Iasi. Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in “Documen-
tatia de achizitie”.  Documentatia de 
achizitie va fi postata pe site-ul societatii 
www.citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 01.08.2018 pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris accesul 
la documentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria raspun-
dere privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatic al societatii. Crite-
riul care va fi aplicat pentru evaluarea 
ofertelor: pretul cel mai scazut. Docu-
mentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC CITADIN SA pana la data de 
02.08.2018 ora 10.00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la data de 02.08.2018, 
ora 12.00, la sediul SC Citadin SA. 
Relatii suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de participare 
se pot obtine la tel: 0751048290.

l SC Citadin SA Iasi, cu sediul  in Bd. 
T. Vladimirescu, nr.32C, cod 700310, 
organizeaza la sediul sau procedura de 
“Licitatie deschisa”, cu oferte de pret in 
plic inchis, in vederea atribuirii contrac-
tului “Sare industriala pentru dezape-
zire”. Procedura de achizitie se va 
desfasura conform prevederilor “Regu-
lamentului privind organizarea si desfa-
surarea achizitiilor” al SC Citadin SA 
Iasi. Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa indepli-
neasca conditiile cerute in “Documen-
tatia de achizitie”.  Documentatia de 
achizitie va fi postata pe site-ul societatii 
www.citadinis.ro si va fi accesata pana 
pe data de 01.08.2018 pe baza de cod 
unic de acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris accesul 
la documentatie cu date de identificare 
clara si cu declaratie pe propria raspun-
dere privind siguranta informatiilor 
pentru evitarea introducerii unor virusi 
in sistemul informatics al societatii. 
Criteriul care va fi aplicat pentru evalu-
area ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa 
la sediul SC Citadin SA pana la data de 
01.08.2018 ora 10.00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc la data de 01.08.2018, 
ora 12.00, la sediul SC Citadin SA. 
Relatii suplimentare privind procurarea 
documentatiei si conditiile de partici-
pare se pot obtine la tel: 0751048290.

l 1.Informatii generale privind conce-
dentul, in special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numarul de telefon, 
telefax si/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Consiliul Local al 
Mun. Dragasani, CF 2573829, strada 
Piata pandurilor nr. 1, tel/fax. 0250-
811.990, adresa de e-mail: primaria.
dragasani@yahoo.com, mbleotu@
yahoo.com. 2. Informatii generale 

privind obiectul concesionat, in special 
deschierea si identificarea bunului care 
urmeaza sa fie concesionat; concesio-
narea unui teren apartinand dome-
niului public al mun. Dragasani cu 
destinatia; amenajarea de acces la 
spatiu de prestari servicii in suprafata 
de 7,34 mp, situate in muncipiul Draga-
sani, Str. T. Vladimirescu nr. 349, bloc B, 
sc. E, parter. 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire; 3.1. Modalitatea 
sau modalitatile prin care persoanele 
interesate pot intra in posesia unui 
exemplar al documentatiei de atribuire; 
Caietul de sarcini, regulamentul de 
desfasurare a licitatiei precum si 
contractual de inchiriere cadru se pot 
ridica de la Directia Serviciilor Publice a 
primariei Mun. Dragasani in urma 
achitarii la casieria Primariei Dragasani 
a contravalorii Caietului de Sarcini. 3.2. 
Denumirea si adresa serviciului/
compartimentului din cadrul locato-
rului, de la care se poate obtine un 
exemplar din documentatia de atri-
buire. Documentatia de atribuire se 
poate obtine de la directia Serviciilor 
publice din cadrul Primariei Mun. 
Dragasani din str. Piata pandurilor nr. 
1. 3.3. costul si condiriile de plata 
pentru obtinerea acestui exemplar, unde 
este cazul “Pretul caietului de sarcini 
este de 54 lei si se poate achita cu 
numerar la casieria Primariei mun. 
Dragasani. 3.4. Data limita pentru soli-
citarea clarificarilor 27 iulie 2017 orele 
10:30. 4. Informatii privind ofertele. 
4.1.. data limita de depunere a ofertelor: 
10 august 2018 orele 13:00. 4.2 Adresa 
la acre trebuiesc depuse ofertele: Ofer-
tele se vor depune la Registratura 
Primariei mun. Dragasani din str. Piata 
Pandurilor nr. 1. 4.3. Numarul de exem-
plare in care trebuie depusa oferta: 
Oferta se va depune intr-un singur 
exemplar. 5. Data si locul la care se va 
desfasura sedinta publica de deschidere 
a ofertelor este: 13 august 2018 orele 
10:00 in sala de Sedinte a Consiliului 
Local al Mun. Dragasani din str. Piata 
Pandurilor nr. 1. 

PIERDERI
l Subsemnatul Niţu Ion, declar pier-
dute Atestatul Profesional de Marfă şi 
permisul de conducere. Se declară nule.

l Pierdut legitimaţie de serviciu pe 
numele Gherase Ionela Alexandra, 
emisă de A.C.C.U.

l Pierdut abonament RATB de călă-
torie cu handicap pe numele Stancu 
Gheorghe, emis de DGASPC- sector 3. 

l Pierdut cartelă de metrou cu 
handicap cu seria 4173154866652 pe 
numele Marin Mariana emisă de 
DGASPC- sector 6.

l Pierdut Certificat Constatator al 
Magica International Trade S.R.L. 
J40/5992/1998, CUI: 10716423 pentru 
activitatile desfasurate la punctul de 
lucru de la adresa Bucuresti Sectorul 4, 
str. Liveni nr.15. Il declaram nul.


