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OFERTE SERVICIU
l Caut doamnă într 40- 50 ani, fără
vicii, fără obligații, ptr. căsătorie. Ofer
stare materială bună. Relații tel: 0758626215.
l Caut menajeră, fără vicii, fără obligații, ofer și locuință. Doamna să fie
serioasă, credincioasă. Tel: 0758-626215.
l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează
în data de 29.08.2019 concurs recrutare
pentru 1 Muncitor necalificat, 1 post de
Muncitor calificat și 1 Şofer. Detalii la
021.424.43.62.
l SC Gospodărie Ştefănești SRL- Ilfov
organizează în data de 29.08.2019
concurs recrutare pentru 1 post de
Femeie serviciu. Detalii la 0721.490.200.
l SC Tudori Properties SRL angajeaza 1
femeie de serviciu. Tel.0756.144.420
l SC Protect Kronos Impex SRL angajeaza 10 croitori –confectioneri.
Tel.0756.144.420
l Grădinița Cu Program Prelungit
“Voinicelul” anunță: Grădinița cu
Program Prelungit „Voinicelul”, organizează: • concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant de magaziner
IM, 1 normă; - proba scrisă în data de
16.09.2019, ora 10,00; - interviu în data
de 17.09.2019, ora 10,00. Condiții de
participare: - Studii: studii medii; Vechime: minim 4 ani magazine. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din HG Nr. 286/2011,
cu modificările și completările ulterioare
și se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a. Bibliografia,
tematica și relații suplimentare se pot
obține de la sediul Grădiniței cu Program
Prelungit „Voinicelul„ str. Sporturilor, nr.
4, din municipiul Slobozia, jud. Ialomița,
telefon/fax 0343566970.
l U.M. 01026 București din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursurile pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de personal civil contractual, astfel; 1. Şef birou contabilitate
gradul II/ post de conducere, studii
superioare, 5 ani vechime în specialitatea
studiilor: -16.09.2019, ora 10:00– proba
scrisă; -20.09.2019, ora 10:00- interviul.
-data limită de depunere a dosarelor
-06.09.2019, ora 15:00. 2. Muncitor calificat I (croitor)/ post de execuţie, studii
generale/ medii, 9 ani vechime în domeniul postului: -16.09.2019, ora 10:00
-proba practică; -20.09.2019, ora 10:00 –
interviul; -data limită de depunere a
dosarelor -06.09.2019, ora 15:00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 01026
București din B-dul Vasile Milea nr. 5-7,
sector 6, București, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon
021/318.16.91, int. 301.
l În temeiul H.G. 286/2011, modificat
prin Hotărârea nr. 1027/2014, Editura
Academiei Române, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie, nr.13, sector 5,

telefon 021/3188146, scoate la concurs,
pe data de 16.09.2019, ora 11.00, proba
scrisă, și data de 18.09.2019, ora 11.00,
interviu, următoarele posturi contractual
vacante: -1 post redactor (S) I. Cerinţele
postului: absolvent studii superioare de
lungă durată (cu diploma de licenţă) sau
studii superioare cu examen de licenţă și
masterat, specialitatea geografie; cunoașterea limbii engleze/ franceze nivel
avansat; experienţă în domeniul redacțional minim 15 ani; cunoștinţe operare
PC; capacitate de adaptare, comunicare,
lucru în echipă. -1 post referent specialitate (S) II, financiar-contabilitate. Cerinţele postului: absolvent studii superioare
economice (cu diploma de licenţă); experienţă în domeniu: minim 5 ani; cunoștinţe de operare PC; capacitate de
adaptare, comunicare; cunoașterea
legistaţiei specifice. Dosarele de concurs
se primesc la Biroul Resurse umane al
Editurii Academiei Române până la data
de 09.09.2019, ora 1200. Condițiile de
participare, relații suplimentare se pot
obține zilnic între orele 10-14, la telefon
021/3188106, interioarele 2119 sau 2125,
sau la sediul Editurii Academiei Române
(aripa Est), etajul 1, camera 1276, secretariat director, și camera 1211, contabil-șef Ion Prică.
l Primăria Comunei Vărăști, județul
Giurgiu, în conformitate cu prevederile
HG nr.286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale de
execuție vacantă de muncitor necalificat
din cadrul Compartimentului Administrativ, după cum urmează: -proba scrisă
la data de 18.09.2019, ora 11.00; -interviul la data de 20.09.2019, ora 11.00.
Cerințele postului: studii generale. Nu
sunt condiții de vechime în specialitatea
studiilor. Concursul se desfășoară la
sediul Primăriei Vărăști. Dosarele de
concurs se depun până la data de
06.09.2019, la registratura Primăriei
Comunei Vărăști, în intervalul orar 8.3016.30. Persoană de contact: Dancu Maria
-secretar, tel.0246.237.121.
l Batalionul de Sprijin al Forţelor
Navale Constanţa, cu sediul în str.Ştefăniţă Vodă, nr.4, judeţul Constanţa, din
Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea unui post
vacant de personal civil contractual
conform HG nr.286/2011: muncitor calificat III (Electrician întreținere și reparații)- nr.posturi: 1 (studii generale, curs
calificare electrician, minim 3 ani
vechime în domeniu); -16.09.2019, ora
10.00 -proba practică; -20.09.2019, ora
09.00 -interviul; -data-limită de depunere
a dosarelor: 06.09.2019, ora 15.00. Depunerea dosarelor se va face la sediul Batalionului de Sprijin al Forţelor Navale,
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare sau pe site-urile: www.navy.
ro, www.posturi.gov.ro. Date de contact
ale secretariatului, la telefon:
0241.667.985/0241.667.011, interior: 238,
461.
l Colegiul Tehnic Motru, cu sediul în
localitatea Motru, judeţul Gorj, CIF:
4718934, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant,
aprobat prin HG nr.286/2011, modificată
și completată de HG nr. 1027/2014.
Denumirea postului: 1 post personal

contractual de informatician pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor:
superioare de profil; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
nu se solicită. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -Proba scrisă: 16
septembrie 2019, ora 8.00, la sediul instituţiei; -Proba practică: 16 septembrie
2019, ora 15.00, la sediul instituției;
-Proba interviu: 17 septembrie 2019, ora
10.00, la sediul instituţiei. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs: 05
septembrie 2019, ora 14.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Colegiului
Tehnic Motru, strada Molidului, nr.1,
Motru sau la numărul de telefon:
0253.410.160.
l Colegiul Național „Dragoș Vodă”, cu
sediul în localitatea Câmpulung Moldovenesc, str.Liceului, nr.3, județul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de:
muncitor, 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
03.10.2019, ora 9.00; -Proba interviu în
data de 03.10.2019, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -Studii: medii; -Vechime: 5 ani;
-Are capacitate deplină de exerciţiu; -Are
o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează; -Abilități de lucru în echipă. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Colegiului Național „Dragoș Vodă”. Relații
suplimentare la sediul Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung
Moldovenesc. Persoană de contact Nita
Rodica, telefon: 0230.312.337, fax:
0230.312.080, e-mail: colegiulnationaldragosvoda@gmail.com
l Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, cu
sediul în localitatea Brănești, str.B-dul
I.C.Brătianu, nr.1B, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: 1 post fochist, 2
posturi îngrijitoare, 0,5 post bibilotecar,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.09.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 19.09.2019, ora
12.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime:
peste 10 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Liceului Tehnologic Cezar Nicolau. Relaţii
suplimentare la sediul Liceului Tehnologic Cezar Nicolau, persoană de contact:
Anghel Leontina, telefon: 021.350.12.25,
e-mail: grupscolaragricol_cezar_
nicolau@yahoo.com
l Orașul Ungheni, jud. Mureș, cu sediul
în localitatea Ungheni, nr.357, judeţul
Mureș, organizează concurs, conform
OUG nr. 57/2019, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere: -șef
birou -Birou Urbanism, Investiții și Achiziții Publice din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
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Concursul se va desfășura la sediul
nostru din loc.Ungheni astfel: -Proba
scrisă în data de 24 septembrie 2019, ora
10.00; -Proba interviu (data și ora susținerii interviului se vor comunica o dată
cu rezultatele la proba scrisă). Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Condițiile prevăzute de art.465
alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind
Codul Administrativ: -Studii universitare
de licență absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă. Pentru ocuparea funcției publice de conducere, candidații
trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai
studiilor de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării
funcției publice; -Vechime în specialitatea
studiilor- minimum 5 ani. Pentru
înscrierea la concurs, candidaţii vor
prezenta un dosar care trebuie să conţină
următoarele documente: a)formular de
înscriere la concurs; b) curriculum vitae,
model comun european; c)copia actului
de identitate; d)copii ale diplomelor de
studii ale altor documente care atestă
efectuarea unor specializări și perfecționări; e)copia carnetului de muncă și,
după caz, a adeverinţei eliberate de
angajator pentru perioada lucrată, care
să ateste vechimea în muncă și, după caz,
în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; f)copia adeverinței care atesta starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului;
-cazier judiciar; -declaraţie pe propria
răspundere sau adeverinţă care să ateste
calitatea sau calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. Copiile
de pe actele necesare prevăzute mai sus
se prezintă în copii legalizate sau însoțite
de documente originale, care se certifică
pentru conformitate cu originalul de
către secretarul comisiei de concurs, cu
excepția documentului prevăzut la lit.c)
care se poate transmite și în format electronic la adresa de e-mail al Primăriei
Orașului Ungheni. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 20 zile de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Orașului
Ungheni. Relaţii suplimentare privind
bibliografia și conţinutul dosarului de
înscriere se pot obţine la Primăria
Orașului Ungheni, telefon: 0265.328.112,
interior: 119 și pe site-ul orașului: www.
unghenimures.ro
l Primăria Ghercești, jud.Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de consilier cls.IA.
-Proba scrisă: 30.09.2019, ora 10.00.
-Data și ora interviului va fi comunicată
ulterior. Condiţii specifice: conf.art.4 din
HG nr.286/2011, pentru: 1.Consilier, cls.
IA: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, sau echivalentă în domeniul știinţelor agricole; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: fără vechime; -cunoștinţe operare calculator; -permis de
conducere, categoria B constituie un
avantaj. Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 10 zile lucrătoare
de la data apariţiei anunţului, la sediul
Primăriei Ghercești, jud.Dolj, din str.
Eroilor, nr.107, secretariat, între orele
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9.00-14.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei Ghercești, jud.
Dolj, la nr.telefon: 0251.450.580 și pe
site-ul primăriei: www.primaria.ghercesti.ro
l Orașul Târgu Frumos, cu sediul în str.
Cuza Vodă, nr.67, localitatea Târgu
Frumos, judeţul Iași, organizează,
conform prevederilor HG nr.286/2011,
concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a postului
contractual vacant de medic în cadrul
Cabinetelor școlare. Concursul va avea
loc la sediul instituției în data de
16.09.2019, ora 13.00, probă scrisă, iar
data și ora interviului vor fi anunțate
după proba scrisă. Dosarele de înscriere
se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la secretariatul comisiei de concursd-na Ivanov Adriana, telefon:
0232.710.906, interior: 105. Condiţiile de
participare la concurs: Candidații trebuie
să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011;
Condiţii de studii: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diploma de
licență în domeniul medicină; -certificat
de membru medic medicină generală
eliberat de Colegiul Medicilor din
România; -Certificat de medic medicină
generală eliberat de Ministerul Sănătății;
Condiții de vechime: -Un an vechime ca
medic stagiar. Alte informaţii pot fi obţinute la sediul sau de pe site-ul instituției:
www.primariatgfrumos.ro, la secţiunea
„Anunţuri publice”, „Concursuri”.
l Primăria Comunei Valea Seacă, cu
sediul în localitatea Valea Seacă, judeţul
Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de muncitor III; număr posturi: 1 (unu),
conform HG nr.86/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 23 septembrie 2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 26 septembrie
2019, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: liceu
sau școală profesională; -vechime: 5 ani;
-are o stare de sănătate corespunzătoare
postului; -permis de conducere categoria
B, TR; -fără abateri privind conducerea
unui autovehicul pe drumurile publice.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăria Comunei Valea
Seacă, jud.Iași. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Valea Seacă,
persoană de contact: Andronache Felicia,
telefon: 0785.258.048, fax: 0232.714.844,
e-mail: secretariat@primariavaleaseaca
l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare
pentru Creșterea Bovinelor Arad
(SCDCB Arad), cu sediul în Arad, Calea
Bodrogului, nr.32, județul Arad, în
conformitate cu HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
anunţă scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant: 1.referent
de specialitate, gradul I, studii superioare, vechime minim 9 ani în domeniu.
Concursul va avea loc în data de
16.09.2019, ora 10.00, proba scrisă, iar
interviul, la ora 14.00, la sediul SCDCB
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Arad, Calea Bodrogului, nr. 32. Dosarele
de înscriere se depun în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului.
Informaţii se obţin de la sediul SCDCB
Arad, tel.0257.339.130, Serviciul Resurse
Umane.
l Spitalul Orășenesc Făurei, cu sediul în
localitatea Făurei, str.Păcii, nr.6, județul
Brăila, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractual vacante de:
asistent generalist, post vacant, perioadă
nedeterminată: un post- ambulatoriul de
specialitate -Cabinet ORL, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Poba scrisă în data de
16.09.2019, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 18.09.2019, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: Asistent generalist cu PL:
-diplomă de școală sanitară postliceală
sau echivalentă; -certificat de membru
valabil vizat la zi, eliberat de OAMGMAMR; -vechime minim 6 luni în specialitate; -cunoștințe de operare pe
calculator. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Orășenesc
Făurei, str.Păcii, nr.6. Relații suplimentare la sediul Compartimentului RUNOS
al spitalului, persoană de contact:
Smochina Lucica, telefon: 0239.661.390,
fax: 0239.661.332, e-mail: spit_or_
faurei@yahoo.com
l Spitalul Orășenesc Făurei, cu sediul în
localitatea Făurei, str.Păcii, nr.6, județul
Brăila, organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale
temporar vacante de: -asistent generalist,
post temporar vacant, perioadă determinată: un post- Compartiment Pediatrie;
-asistent generalist, post temporar
vacant, perioadă determinată: un postCompartiment Internări, conform HG
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Poba scrisă în data de
16.09.2019, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 18.09.2019, ora 11.00. Pentru
participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -Asistent generalist cu PL:
-diplomă de școală sanitară postliceală
sau echivalentă; -certificat de membru
valabil vizat la zi, eliberat de OAMGMAMR; -vechime minim 6 luni în specialitate; -cunoștințe de operare pe
calculator. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Orășenesc
Făurei, str.Păcii, nr.6. Relații suplimentare la sediul Compartimentului RUNOS
al spitalului, persoană de contact:
Smochina Lucica, telefon: 0239.661.390,
fax: 0239.661.332, e-mail: spit_or_
faurei@yahoo.com.
l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, în temeiul HG nr. 286/2011,
anunţă scoaterea la concurs a unei
funcții de execuție vacantă de natură
contractuală din cadrul aparatului
propriu, în data de 18 septembrie 2019,
orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va
susţine într-un termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii probei

scrise. Direcția Generală Buget Finanțe și
Fonduri Europene. Compartimentul
Administrativ -1 funcție de execuție
vacantă de natură contractuală de șofer
I. Condiții specifice: Studii de specialitate: studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat. Cerințe specifice: permis de conducere categoria B
dobândit de cel puțin 3 (trei) ani și experiența profesională în funcție de șofer de
cel puțin 2 ani. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Ministerului
Agriculturii si Dezvoltării Rurale din
B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
la secretariatul comisiei de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării, persoană de contact, doamna
Rodica Borodatîi -consilier, telefon
021.3072.491, e-mail: rodica.borodatii@
madr.ro. Bibliografia, condiţiile specifice
de participare precum și actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de înscriere
vor fi afișate la sediul instituţiei din
B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, București
și vor fi publicate pe pagina de web www.
madr.ro. Concursul se va desfășura la
sediul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
l Direcția Locală de Evidență a Persoanelor sector 6 organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea unei funcții
publice de execuție vacanțe de inspector,
clasa I, grad profesional principal, în
cadrul Biroului Comunicare, Analiză
Sinteză, Patrimoniu, Logistică.
Concursul se organizează la sediul instituției din București, str. Hanul Ancuței
nr. 4, sector 6, în data de 24.09.2019, oră
10:00- proba scrisă. Condițiile de participare la concurs: -Studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul lnginerie și
management. Vechime minimă: 5 ani în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20 de
zile de la data publicării prezentului
anunț în Monitorul Oficial al României,
Partca a III-a, la sediul instituției,
respectiv în perioada 23.08-11.09.2019.
Bibliografia se afișează pe site-ul și la
avizierul instituției. lnformatii suplimentare se pot obține la sediul instituției și la
nr. de tel.: 021.434.13.31 -Serviciul
Resurse Umane, Juridic, persoană de
contact-inspector resurse umane, Mic
Silvia.
l Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției
Sociale, cu sediul în București, strada
Povernei nr. 6-8, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi: -1
post de cercetător știinţific gradul I, in
domeniul fundamental stiinte sociale specialitatea economie in cadrul departamentului Politici Sociale; -1 post de
cercetător știinţific gradul I, in domeniul
fundamental stiinte sociale -specialitatea
economie in cadrul departamentului
Educatie, Pregatire contiunua si relatia
cu Piata Muncii; -2 posturi de cercetator
stiintific gradul I, in domeniul fundamental stiinte sociale -specialitatea
economie in cadrul departamentului
Salarii,Venituri si Fiscalitate; -1 post de
cercetător știinţific gradul I în domeniul
fundamental stiinte sociale -specialitatea
sociologie in cadrul departamentului
Educatie, Pregatire contiunua si relatia

cu Piata Muncii; Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu respectarea criteriilor prevăzute în Ordinul Ministrului Educaţiei
nr.4204/2013 și Metodologia de ocupare a
posturilor din INCSMPS. Dosarele de
concurs se depun în termen de 30 de zile
de la data apariţiei anunţului, la
Compartimentul Resurse Umane al
institutului, str. Povernei nr. 6, sector 1.
Informaţii suplimentare se pot obţine de
la Compartimentul Resurse Umane al
institutului, la tel. 0213124069 si de pe
site-ul www.incsmps.ro.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova,
str.C.S.Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud. Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant contractual, astfel: 1
post consilier cadastru gr.IA în cadrul
Biroului Avize și Recepţii din Serviciul
Cadastru. Condiții specifice de participare la concurs: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă sau
studii universitare cu diplomă de licenţă
sau echivalentă ȋn specializarea
(programul de studii): măsurători
terestre și cadastru, cadastru, geodezie,
cartografie; vechime ȋn specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției:
minim 6 ani și 6 luni. Concursul se va
desfășura astfel: proba scrisă în data de
16.09.2019, ora 10.00, proba interviu în
data de 20.09.2019, ora 10.00. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 06.09.2019
inclusiv, ora 14.00, la sediul OCPI Dolj,
cam.104. Relaţii suplimentare la sediul
OCPI Dolj tel. 0251.413.128/
0251.414.286, int.118, fax 0251.418.018,
e-mail: dj@ancpi.ro.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova,
str.C.S.Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud. Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante, contractuale,
repartizate pe perioadă nedeterminată,
astfel: 1 post referent tr.IA și 1 post referent tr.I- Serviciul Juridic Resurse
Umane Secretariat și Petiții, Biroul
Juridic și Relația cu Publicul. Condiții
specifice de participare la concurs: studiiînvăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat. Vechimea ȋn muncă necesară
exercitării funcției de referent treapta
IA- minim 6 ani și 6 luni, iar pentru referent treapta I- minim 3 ani și 6 luni.
Locul muncii: postul referent de tr.IA- la
Biroul de Relații cu Publicul Segarcea și
periodic, la Serviciul Juridic Resurse
Umane Secretariat Petiții/Biroul Juridic
și Relația cu Publicul din cadrul sediului
social al OCPI Dolj sau Biroul de Relații
cu Publicul Calafat/Băilești/Filiași.
Postul referent de tr.I- la Biroul de Relații
cu Publicul Calafat și periodic, la Serviciul Juridic Resurse Umane Secretariat
Petiții/Biroul Juridic și Relația cu
Publicul din cadrul sediului social al
OCPI Dolj sau Biroul de Relații cu
Publicul Filiași /Băilești /Segarcea. Nu se
acordă prestaţii suplimentare în bani sau
în natură, din cele la care se referă art.25
din Legea nr.53/2003 Codul Muncii.
Concursul se va desfășura astfel: proba
scrisă în data de 16.09.2019, ora 10.00,
proba interviu în data de 20.09.2019, ora
10.00. Candidaţii vor depune dosarele de
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participare la concurs până la data de
06.09.2019 inclusiv, ora 14.00, la sediul
OCPI Dolj, cam.104. Relaţii suplimentare la sediul OCPI Dolj
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118,
fax 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro
l Primăria municipiului Râmnicu Sărat
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea a patru funcţii contractuale de
execuţie, vacante: un post de consilier
grad debutant, doua posturi de consilier
gradul II, un post de consilier gradul I în
cadrul Primăriei municipiului Râmnicu
Sărat - Posturi pentru implementarea
proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile. Ocuparea posturilor este
pentru o perioadă de un an cu posibilitatea prelungirii contractului individual
de munca până la finalizarea implementarii proiectelor cu finanaţare externă
nerambursabilă. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei municipiului Râmnicu
Sărat în data de 17 septembrie 2019, ora
10,00 - proba scrisă, iar în data de 20
septembrie 2019 - interviul. Condiţiile de
participare, la concursul menţionat mai
sus, sunt cele prevăzute în art.3 din H.G
nr.286/2011, actualizată, precum și cele
specifice și anume: 1. Pentru postul de
consilier grad debutant: - studii superioare absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - fără vechime în specialitatea
studiilor. 2. Pentru posturile de consilier
gradul II: - studii superioare absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; - minimum 1 an
vechime în specialitatea studiilor. 3.
Pentru postul de consilier gradul I: studii superioare absolvite cu diploma,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; - minimum 4 ani
vechime în specialitatea studiilor. Aceste
condiţii de participare la concurs se vor
afișa la sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat, precum și pe site-ul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
www.primariermsarat.ro. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în perioada
26.08.2019 - 06.09.2019. Coordonate de
contact: - sediul instituţiei: str.Nicolae
Bacescu, nr.1, mun.Râmnicu Sărat,
numărul de telefon este 0238561946,
numărul de fax este 0238561947, adresa
de e-mail primarie_rmsarat@primariermsarat.ro. - persoana de contact: Georgiana Horohai, șef birou resurse umane.
l Unitatea Militară 02433 București, din
Ministerul Apărării Naționale, organizează concursul pentru ocuparea a două
posturi vacante de execuţie, de personal
civil contractual, astfel: -1 post vacant de
execuţie „Cercetător științific III” (studii
superioare) în Laboratorul biofarmacie și
tehnică farmaceutică din Secția biofarmacie și biotehnologie; -1 post vacant de
execuţie „Cercetător științific III” (studii
superioare) în Secția de cercetare neuropsihofarmacologie experimentală;
Dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente: a.Cererea-tip în care
se menționează postul pentru care
dorește să candideze; b.Copii legalizate
de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă sau echivalentă,
diploma de master, însoțite de foaia
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matricolă; c.Copie legalizată de pe
diploma de doctor în ramura de știință
corespunzătoare postului (chimie/
biochimie/ biologie) însoțite de foaia
matricolă; d.Curriculum vitae; e.Cazierul
judiciar; f.Certificat medical din care să
rezulte că este apt din punct de vedere
fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul de biochimist
principal; g.Copie carte de identitate, în
termen de valabilitate; h.Lista lucrărilor
publicate, însoțită de câte un exemplar
din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
-Data limită de depunere a dosarelor:
18.09.2019, ora 14.30; -24.09.2019, ora
09.00 -proba scrisă; Tematica și bibliografia de concurs va fi publicată la sediul
instituției pentru fiecare post menționat.
Depunerea dosarelor se va face la sediul
U.M. 02433, Strada Institutul Medico-Militar, nr.3-5, sector 1, București,
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren, Craiova, Catargiu,
4.000mp, 55Euro/mp. Tel.0743.386.287.

CITAŢII
l Se citează numitul Carp Aurel în
cauză dosar nr.6288/290/2018 al Judecătoriei Reșița, cu obiect partaj bunuri
comune, având ca reclamantă pe numita
Belcea Maria, pentru termenul de judecată din data de 17 septembrie 2019.
l Tribunalul Brăila, dosar nr.
471/113/2019. Citaţie emisă la
02.08.2019. Sirbu Alexandru, cu ultimul
domiciliu în Republica Moldova, Raionul
Slobozia s. Caragas, str. 40 let Octeabrea,
nr. 38, este chemat la Tribunalul Brăila
cu sediul în municipiul Brăila, Calea
Calarașilor nr. 47, Sala 2, în ziua de
10.09.2019, Completul 1 FC ^ 2 M, ora
11.30, în calitate de pârât, în proces cu
Sarova Anna în calitate de Petent, exequator (recunoașterea înscrisurilor și hotărârilor străine).

DIVERSE
l Aduc mulțumirile și recunoștința
mea D-nei Anca Pâslaru- DGSAPJudețul Prahova, pentru ajutorul și
decizia luată de dumneavoastră de
a salva un om de la moarte! Cu
toată dragostea și respectul! Palas
Aurel (fratele d-nei Baican Margareta, care se află la azilul de bătrâni
din Pucheni- Moșneni, jud.
Prahova).
l Semrom Oltenia SA anunță publicarea
pe site-ul societății www.semromoltenia.
ro a Raportului financiar semestrial
pentru semestrul I al anului 2019.
l Anunț public. SC Soragmin SRL,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Amenajare iaz
piscicol în extravilan, oraș Mărășești, T
86, P 461, cu valorificare agregate”
propus a fi amplasat în extravilanul
orașului Mărășești, T 86, P 461, jud.
Vrancea. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția
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mediului APM Vrancea, str. Dinicu
Golescu, nr.2, județul Vrancea și la sediul
SC SORAGMIN SRL, situat în sat
Sălcioara, comuna Banca, județul Vaslui,
în zilele de luni pana joi intre orele 8001630 și în ziua de vineri între orele 8.0014.00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Vrancea din str.
Dinicu Golescu, nr.2, județul Vrancea.
l Estservices International SRL, societate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, organizeaza selectie
de oferte privind preluarea intregii
arhive a societatii, in cantitate de 5,5
metri liniari, compusa din documente
contabile, documente personal si documente societate, in vederea prelucrarii,
legarii, pastrarii, conservarii si utilizarii
documentelor detinute pentru eliberarea
de adeverinte fostilor salariati, in conformitate cu legislatia in vigoare. Societatile
interesate vor transmite oferta, insotita
de toate autorizatiile aferente serviciilor,
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et.10,
ap.31, Judetul Prahova, pana la data de
30.08.2019 ora 13:00. Plata contravalorii
serviciilor ofertantului ce va fi declarant
castigator, urmeaza a fi efectuata dupa
valorificarea bunurilor societatii, in
conformitate cu dispozitiile Legii nr.
85/2014, in baza contractului ce va fi
incheiat potrivit modelului propus
numai de lichidatorul judiciar.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al V E Emcris Com
SRL desemnat prin incheierea de
sedinta din data de 20.08.2019, pronunţată de Tribunalul București - Secţia a
VII -a Civilă, în dosar nr. 23367/3/2019,
notificã deschiderea falimentului prin
procedură simplificată prevazută de
Legea nr. 85/2014 împotriva V E
Emcris Com SRL, cu sediul social în
București Sectorul 3, Calea Calarasilor,
Nr. 311, Bloc 71, Scara 3, Etaj 7, Ap. 97,
CUI 6503753, nr. de ordine în registrul
comerţului J40/22193/1994. Persoanele
fizice și juridice care înregistrează un
drept de creanţă împotriva V E Emcris
Com SRL vor formula declaraţie de
creanţă care va fi inregistrată la grefa
Tribunalul București - Secţia a VII-a
Civilă, cu referire la dosarul nr.
23367/3/2019, în urmatoarele condiţii: a)
termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor în
tabelul creanţelor 04.10.2019; b)
termenul limita pentru verificarea
creanţelor, intocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 14.10.2019; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului creanţelor
la 08.11.2019; d) data primei ședinţe a
adunarii generale a creditorilor
18.10.2019, ora 14.00; e) adunarea generală a asociaţilor V E EMCRIS COM
SRL la data de 02.09.2019, ora 14.00 la
sediul lichidatorului judiciar.
l Subsemnaţii Muntean Radu, Popa
Gabriela, Mang Petru și Elena, având
domiciliul în orașul Deva, str. Horea nr.
162, jud.Arad, anunţă elaborarea primei
versiuni a planului “zonă condominii 4
apartamente și locuinţă individuală faza PUZ” amplasat în Arad, str.Măcie-

șului, nr.16, jud.Arad și declanșarea
etapei de încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate realiza la
sediul BIA - Arh. Cioară Lucian, localitatea Arad, str.Muncii nr.34, zilnic între
orele 10.30 - 12.30. Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Arad, splaiul Mureșului nr.FN, în
termen de 18 zile calendaristice de la
data ultimului anunţ.
l Subsemnaţii Bier Gabriel Şi Tabuia
Valentin, având domiciliul în orașul
Arad, str.Petru Maior nr.2-30, jud.Arad,
anunţă elaborarea primei versiuni a
planului “zonă locuinţe individuale faza PUZ” amplasat în Arad, str.Orizontului, nr.FN, jud.Arad și declanșarea
etapei de încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate realiza la
sediul BIA - Arh.Cioară Lucian, localitatea Arad, str.Muncii nr.34, zilnic între
orele 10.30 - 12.30. Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Arad, splaiul Mureșului nr.FN, în
termen de 18 zile calendaristice de la
data ultimului anunţ.
l Subsemnatul Topor Eugen având
domiciliul în orașul Arad, str.Spicului
nr.4, jud.Arad, anunţă elaborarea primei
versiuni a planului “zonă locuinţe individuale - faza PUZ” amplasat în Arad, str.
Constituţiei, nr.FN, jud. Arad și declanșarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul firmei SC L&C Arhilux
Cubic SRL, localitatea Arad, str.Muncii
nr.34, zilnic între orele 10.30 – 12.30.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Arad, splaiul
Mureșului nr.FN, în termen de 18 zile
calendaristice de la data ultimului anunţ.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului - UAT Vitănești din județul
Teleorman anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 45, începând cu
data de 29.08.2019, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei comunei Vitănești, conform art. 14, alin. (1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului - UAT Vitănești din județul
Teleorman anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 46, începând cu
data de 29.08.2019, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei comunei Vitănești, conform art. 14, alin. (1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.

l Subsemnatul Lucan Cristinel cu
domiciliul in Brasov, str. Ungheni, nr.2,
bl.24, sc.A, ap.1, anunta publicul interesat asupra, declansarii etapei de incadrare pentru PUZ “ridicare interdictie
de construire si schimbare destinatie
functionala teren in scopul: construire
magazin “Penny Market”, elemente
semnalistica, amenajare incinta, imprejmuire, bransamente si organizare de
santier”, in jud. Brasov, com. Prejmer,
sat Prejmer, Calea Brasovului, nr.cad.
101788, nr.cf. 101791, in vederea
emiterii avizului de mediu. Publicul
poate consulta prima varianta a
planului la sediul APM Brasov, Str.
Politehnicii nr.3, in zilele de luni pana
joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele
8-14. Comentarii si sugestii se primesc
in scris la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului
anunt.
l Comunicat de presă. Emitentul Selca
SA informează acționarii cu privire la
disponibilitatea Raportului Semestrial
consolidat la 30.06.2019, întocmit
conform regulamentului nr.5/2018, începând cu data de 16.08.2019, ora 16.00, pe
website-ul emitentului: www.selca.ro sau
la sediul societății. Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail:
office@selca.ro sau la sediul societății.
l Comunicat. În conformitate cu dispozițiile art.125 alin.2 din Regulamentul
ASF nr.5/2018, privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de
piață, SC Emailul SA -cu sediul în
Mediaș, str.Carpați, nr. 19, jud. Sibiu,
CUI: 803115, informează investitorii că
Raportul semestrial și Raportările contabile semestriale la data de 30.06.2019,
întocmite în conformitate cu prevederile
legale -sunt disponibile începând cu data
de 20.08.2019, în format electronic, pe
site-ul Bursei de Valori București- www.
bvb.ro simbol EMAI și pe pagina de web
a societății: www.emailul.ro, cât și pe
suport de hârtie -de la aceeași dată, la
sediul societății menționat mai sus.
l Team Insolv IPURL, cu sediul social:
Tg-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.65,
et.2, cam.16, Jud.Gorj, tel/fax
0253.222.053, e-mail în calitate de lichidator judiciar al debitorului Profipan
SRL, CUI:24436695, J18/801/2008, cu
sediul în Municipiul Motru, sat Însurăței, nr.36, jud.Gorj, conform încheierii
47 din data de 01.08.2019 pronunţată de
Tribunalul Gorj, Secţia a II-civilă, în
dosarul 2191/95/2019, în temeiul
art.147, art.42, art.99 și art.100 din
Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei și de insolvenţă,
notifică Deschiderea procedurii simplificate a falimentului în temeiul art.71
raportat la art.65 și art.67 din Legea
nr.85/2014 împotriva debitorului
Profipan SRL. Creditorii debitorului
trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia, prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 10.09.2019. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afișarea și comunicarea
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tabelului preliminar al creanţelor este:
20.09.2019; Termenul pentru întocmirea
și afișarea tabelului definitiv consolidat
al creanțelor 30.09.2019.
Unitatea administrativ-teritorială
Sălcuța, din județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2,
începând cu data de 23.08.2019, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
comunei Sălcuța, conform art.14 alin.(1)
și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare și
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de
piață și ale Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie 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
(A.G.E.A.) la data de 24.09.2019 ora
14.00, la sediul societăţii din București,
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 17.09.2019, având următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii
facilităților de credit în derulare la Banca
Comercială Română până la scadența de
31.10.2019 și menținerea garanțiilor deja
constituite în favoarea Băncii Comerciale Române. 2. Aprobarea mandatării
Directorului General al ROMAERO
S.A., care la rândul său va putea delega
alți directori ai societății, să semneze
actele adiționale care se vor încheia cu
Banca Comercială Română în vederea
prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în
vederea menținerii garanţiilor deja
constituite în favoarea Băncii Comerciale Romane. 3. Aprobarea ex-date de
10.10.2019 și a datei de 11.10.2019 ca
dată de înregistrare. 4. Aprobarea împuternicirii directorului general al societăţii
pentru a îndeplini toate formalităţile
necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita, la
Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa
de Valori București. Mandatarul sus
menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei
persoane după cum consideră necesar.
La sedinţă pot participa și vota numai
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 17.09.2019,
stabilită ca dată de referinţă. Documentele și informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și
proiectul de hotărâre supus dezbaterii și
aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la
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sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 23.08.2019,
precum și pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social au dreptul: de a
introduce până la data de 06.09.2019
puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare 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 06.09.2019
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare. 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. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile
prevăzute anterior pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice).
Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita
dreptul de vot direct, prin reprezentant
sau prin corespondență. Formularul de
vot prin corespondență atât în limba
română, cat și în limba engleză, se pun la
dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii
precum și pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu
data de 23.08.2019. Formularul de vot
prin corespondență, completat de către
acţionar și însoțit de o copie a actului de
identitate a acţionarului persoană fizică,
respectiv Certificat de înregistrare
eliberat de ORC împreună cu copia
actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se
depun la sediul Societăţii cu cel puţin o
oră înainte de adunare (24/25.09.2019
ora 13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în
clar și cu majuscule “VOT PRIN
C O R E S P O N D E N ŢĂ P E N T R U
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
24/25.09.2019”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în
forma și în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului de
prezenţă și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul
prevederilor legale (art. 92 alin. (10) Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza
unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către Consiliul de
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale)
atât în limba română, cât și în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor
atât la sediul societăţii cât și pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com și
pot fi consultate începând cu data de
23.08.2019. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (
24/25.09.2019 ora 13.00). În cazul în care
Împuternicirea specială (Procura
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specială) se expediază prin poştă trebuie
facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi
cu majuscule “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN 24/25.09.2019”.
Procurile speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul convocator
nu vor fi acceptate de către Societate.
Formularele de vot prin corespondenţă
sau împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronică
până cel târziu cu o oră înainte de
adunare (24/25.09.2019 ora 13.00), la
adresa office@romaero.com, menţionând
la subiect: “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE
24/25.09.2019”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către
alte persoane decât acţionarii se poate
face şi în baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând
reprezentantului desemnat să voteze în
toate aspectele af late în dezbaterea
adunării generale a acţionarilor societăţii
cu condiţia ca împuternicirea generală să
fie acordată de către acţionar, în calitate
de client, unui Intermediar definit
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea
nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie
să conţină informaţiile prevăzute la art.
202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi
se depun/expediază la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (
24/25.09.2019 ora 13.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor
generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre acestea în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o
persoană care se află într-o situaţie de
conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor
de cvorum/validitate prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru prima
convocare, A.G.E.A. se reprogramează
pentru data de 25.09.2019, 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. Preşedintele C.A. Ştefan
Paraschiv.

LICITAŢII
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în
faliment, vinde: un autoturism Peugeot
307, diesel, an fabricație 2005, la prețul de
6.000Lei, TVA inclus. Relații la telefon:
0722.239.790.
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în
faliment, vinde spațiu producție- prelucrare carne, compus din: hală în suprafață de 920mp, rețea interioară de forță,
fosă septică vidanjabilă de 75mc, platformă betonată de 831mp, puț forat la
76m adâncime, împrejmuire, mijloace fixe
tehnologice, modul PVC, anexă centrală
şi teren în suprafață de 3.420mp, care

formează unitatea de producție din satul
Brătăşanca, comuna Filipeştii de Târg,
județul Prahova, la prețul de
280.000Euro, TVA inclus. Mijloacele fixe
tehnologice se compun din panouri
termoizolante, agregate frigorifice,
vaporizatoare, compresoare frigorifice,
condensator, tablouri electrice, evaporator
18.800w, panou sterilizator. Imobilul se
află la 20m de Şoseaua Ploieşti-Târgovişte
şi poate fi folosit şi pentru alte destinații.
Şedințele de licitații se vor ține la ora
12.00 în datele de 29 august, 5, 12, 19 şi 26
septembrie 2019. Relații la telefon:
0722.239.790.
l CVC Property Investments CO SRL
prin lichidator VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică teren
extravilan categorie de folosinta arabil,
compus din 3 loturi de teren in suprafata
totala de 38.800 mp, situat în Jilava,
Tarlaua 23, parcela 79 (96/2), jud. Ilfov la
pretul de 2.313.000 lei. Licitaţia va avea
loc în data de 27.08.2019, ora 11/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de
2.000 lei + TVA de la sediul lichidatorului
şi vor depune taxa de garanţie de 10% din
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte
de data licitatiei.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 16.09.2019, ora 12.00,
la sediul unităţii administrativ-teritoriale,
licitaţie publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 591mp şi
2.079mp, aparţinând domeniului privat
al Comunei Aroneanu, având nr.cadastrale 65991 şi 66001 în vederea construirii
unor unităţi de cazare şi de alimentaţie
publică, terenuri de sport, precum şi
desfăşurare activităţi de agrement.
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de
la sediul Comunei Aroneanu, la prețul de
100Lei. Garanția de participare este în
cuantum de 2.469Lei. Persoanele interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de
16.09.2019, ora 09.00, la sediul Comunei
Aroneanu, Compartiment Ghişeu Unic.
Relaţii suplimentare la telefon/fax:
0232.299.255.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 16.09.2019, ora 10.00,
la sediul unităţii administrativ-teritoriale,
licitaţie publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 959mp şi
1.197mp, aparţinând domeniului privat al
Comunei Aroneanu, identificate cadastral
cu nr.65993 şi 66000, în vederea edificării
unei construcţii cu destinaţia evenimente
private, club, restaurant, sală de conferinţe şi întâlniri. Caietul de sarcini poate fi
achiziționat de la sediul Comunei
Aroneanu, la prețul de 100Lei. Garanția
de participare este în cuantum de
3.760Lei. Persoanele interesate vor
depune documentaţia de participare la
licitaţie până în data de 16.09.2019, ora
09.00, la sediul Comunei Aroneanu,
Compartiment Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0232.299.255
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 16.09.2019, ora 11.00,
la sediul unităţii administrativ-teritoriale,
licitaţie publică deschisă pentru concesio-

narea suprafețelor de teren de 1.821 mp şi
19.310mp, aparţinând domeniului privat
al Comunei Aroneanu, identificate cadastral cu nr. 65994 şi 65998, în vederea
construirii unui hotel cu restaurant,
centru sportiv şi spa şi desfăşurare activităţi de agrement. Caietul de sarcini poate
fi achiziționat de la sediul Comunei
Aroneanu, la prețul de 100Lei. Garanția
de participare este în cuantum de
5.000Lei. Persoanele interesate vor
depune documentaţia de participare la
licitaţie până în data de 16.09.2019, ora
09.00, la sediul Comunei Aroneanu,
Compartiment Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0232.299.255.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Racovița -Consiliul Local Racovița, cu sediul în comuna Racovița, strada
Calea Custura, nr. 53, telefon/fax:
0239.698.725/0239.698.791, CUI:
4342839, organizează, în condițiile OUG
nr.57/2019, negociere directă în vederea
concesionării pe o perioadă de 5 ani a
spațiului în suprafață de 40,09mp
amplasat în incinta Dispensarului uman
Racovița. Pot participa la licitație
persoane fizice sau juridice, române sau
străine, care au ca obiect de activitate
farmacie umană şi fac dovada achitării,
prin chitanță sau ordin de plată, pentru:
documentația de atribuire- 100Lei.
Persoanele interesate pot procura documentația de atribuire de la sediul Primăriei Comunei Racovița. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor referitoare
la documentația de atribuire este
02.09.2019, ora 15.00. Ofertele vor fi
depuse la Secretariatul Primăriei Racovița, județul Brăila, până cel târziu în
data de 06.09.2019, ora 10.00. Numărul
de exemplare în care se depune oferta- 1
exemplar. Plicul exterior al ofertei va
purta mențiunea numelui, adresa şi nr.de
telefon al ofertantului. Licitația se va
desfăşura la sediul Primăriei Com.Racovița, sala de şedințe, în data de 06.09.2019,
ora 12.00. Soluționarea litigiilor apărute
pe parcursul desfăşurării procedurii de
concesionare se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările ulterioare.
Acțiunea în justiție se introduce la Secția
de contencios administrativ a Tribunalului Brăila.
l Lichidator judiciar, societăți profesionale de insolvență, asociate prin contract,
YNA Consulting SPRL ŞI Consultant
Insolventa SPRL, cu sediul procesual
ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud. Mehedinți, anunţă licitație publică cu strigare pentru vânzarea
bunurilor imobile existente în proprietatea debitoarei SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL, cu sediul în
Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C.
Brătianu, nr.11, parter, camera 2, judeţul
Mehedinți, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mehedinți sub nr.
J25/276/2012, având cod de identificare
fiscală nr.6633311, aflată în procedura de
faliment, conform sentinței nr.177/2016
din şedința publică din data de
16.05.2016 pronunțată de Tribunalul
Mehedinți în dosar nr.6902/101/2012,
după cum urmează: 1.* TEREN
EXTRAVILAN cu S = 510.100 mp (cu
destinația de Exploatare Balastieră),
situat în Zona Vladimirescu-Aluniş-Te-
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rasa, Județul Arad*, având următoarele
numere de carte funciară şi numere
cadastrale: nr. crt./Carte Funciara/ Nr.
cadastral/ Suprafața mp: 1/305261/
305261/7700; 2/307700/ 307700/5000;
3/304783/ 304783/4300; 4/ 305582/
305582/4400; 5/307678/ 307678/6300;
6/306920/ 306920/2700; 7/307126/
307126/1900; 8 /306911/ 306911/1900;
9/306029/ 306029/4200; 10/ 306929/
306929/1800; 11/305424/ 305424 /2300;
12/303591/ 179/981/ 2/51/1800;
13/306934/ 306934/2400; 14/305241/
305241/3200; 15 /306910/ 306910/8500;
16/ 307740/ 307740/4100; 17/307714/
307714/8400; 18/307698/ 307698 /10000;
19/305255/ 305255/6100; 20 /305377 /
305377/1400; 21/300147/ 300147/1500;
22/307708/ 307708 /6800; 23 /300218/
300218/3000; 24/307732/ 307732/1200; 25
/305434 / 305434/2200; 26/ 305248/
305248 /4700; 27/307693/ 307693/5000;
28/305266/3593; 179.981/ 2/9/3900;
29/307684/ 307684 /2200; 30 /307722/
307722/3600; 31/307706/ 307706/900;
32/305263/ 305263/1500; 33 /305382/
305382 /2000; 34/ 307757/ 307757/8800;
35 /300142/ 300142/2700; 36/ 307657/
307657 /1600; 37/305276/ 305276/1400;
38/305410/ 305410/2800; 39/305245/
305245/ 3000; 40 /307730/ 307730 /4700;
41/307789/ 307789/5400; 42/300150/
300150/2300; 43/307736/ 307736 /2800;
44 /305436/ 305436/3300; 45 /305281/
305281 /2800; 46/305254/ 305254/1200;
47 /307696/ 307696 /7700; 48/307711/
307711/5200; 49/305270/ 305270/3900; 50
/307682/ 307682 /6800; 51 /301152/
301152 /4100; 52/307680/ 307680/3100;
53/307119/ 307119/2600; 54/ 306030/
306030 /1900; 55 /306928/ 306928/9200;
56/307127/ 307127/2400; 57/303800/
303800/1300; 58/ 304793/ 304793 /2300;
59 /305646/ 305646/1700; 60 /307109/
307109 /5600; 61/301154/ 301154/4400;
62/ 305661/ 305661 /10000; 63/306908/
306908/3200; 64/305648/ 305648/6400; 65
/304799/ 304799 /5200; 66 /300136/
300136/1800; 67/305251/ 305251/5400;
68/303797/ 303797/1200; 69/ 311485/
311485 /3600; 70 /311550/ 311550/2600;
71/300398/ 300398/10000; 72 /311493/
311493/1500; 73 /300391/ 300391 /3100;
74/303602/ 303602/5400; 75 /311488/
311488/2300; 76/ 311492/ 311492 /2400;
77/311507/ 311507/3500; 78/307750/
307750/1700; 79 /311548/ 311548 /2500;
80 /305594/ 305594/ 2000; 81 /304797/
304797/2600; 82/304784/ 304784/2900;
83/311484/ 311484/ 1500; 84/ 311541/
311541 /5000; 85 /311547/ 311547/1900;
86 /303978/ 303978/1400; 87 /311514/
311514 /12500; 88 /307803/ 307803/2900;
89/305239/ 305239/2200; 90 /306932/
306932 /3900; 91/305381/ 305381 /7500;
92 /305244/ 305244/3800; 93 /300198/
300198/3100; 94/305257/ 305257 /4200;
95 /306915 / 306915 /1500; 96/307676/
307676 /3800; 97/306909/ 306909/4800;
98 /306916/ 306916 /3800; 99 /300139/
300139/9900; 100 /300155/ 300155/ 7400;
101/305649/ 305649 /5000; 102 /305380/
305380 /10000; 103/311549/ 311549/4300;
104/ 304796/ 304796/2600; 105 /303783/
303783 /5900; 106 /303785/ 303785/2000;
107/307159/ 307159 /3300; 108/300405/
300405 /2500; 109 /300149 / 300149
/9400; 110/306912/ 306912/2100; 111/
306924/ 306924/1700; 112 /305279/
305279 /5600; 113 /307738/ 307738/1000;
114 /307686/ 307686 /1300; 115/305383/
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305383 /4300; 116/ 300234/ 300234
/13800; 117/307688/ 307688/1300; 118/
305386/ 305386/3100; 119 /307727 /
307727 /10000; 120 /307724/
307724/5400; 121/307765/ 307765/5700;
122/307763/ 307763 /2300; 123 /304797/
304797 /2600; 124/304796/ 304796/2600;
125/303398/ 303398/10000, la prețul de
pornire a licitației de 816.160,00Euro
(echivalentul în lei la cursul BNR din
ziua plății), valoarea nu include TVA;
2.*teren extravilan cu S = 303.770mp (cu
destinația de Exploatare Balastieră),
situat în Zona Criciova- Jdioara, Județul
Timiş*, având următoarele numere
cadastrale: Nr. Crt./Nr. cadastral/ Suprafața mp: 1/400575/ 8.700; 2/400520/
9.700; 3/400591/ 3.846; 4/400603/ 4.812;
5/400593/ 5.800; 6 /400594/ 5.800; 7/
400588/ 5.800; 8/400580/ 5.800; 9/400581/
11.547; 10/400613/ 2.900; 11 /400579/
4.300; 12/400595/ 11.283; 13/400515/
5.800; 14/400590/ 20.399; 15/400651/
5.800; 16 /400571/ 5.800; 17/400582/
8.700; 18/400576/ 6.100; 19/400583/
5.800; 20/400650/ 5.800; 21 /400577/
2.900; 22/400587/ 11.550; 23/400585/
2.760; 24/400584/ 4.270; 25/400596/
11.600; 26 /400194/ 17.400; 27/400635/
83.078; 28/400573/ 5.800; 29/400578/
11.541; 30/400572/ 5.624; 31 /400615/
2.760, la prețul de pornire a licitației de
413.120,00Euro (echivalentul în lei la
cursul BNR din ziua plății), valoarea nu
include TVA. Licitația va avea loc la
punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, situat în
Drobeta-Turnu-Severin, str.Iuliu Maniu,
nr. 20, bl.KM4, sc.1, ap.2, jud. Mehedinţi,
la data de 03.09.2019, ora 13.00, iar in
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi reluată, în aceleaşi
condiții, la data de 17.09.2019, ora 13.00,
la data de 01.10.2019, ora 13.00, la data
de 15.10.2019, ora 13.00, la data de
29.10.2019, ora 13.00, respectiv la data
de 12.11.2019, ora 13.00. Participarea la
licitație este condiţionată de achiziționarea caietului de sarcini şi consemnarea
unei cauțiuni de 10% din prețul de
pornire al licitației, până la începerea
licitației în contul unic de insolvență
deschis la BRD GSG SA Dr.Tr.Severin,
sub nr. RO 94 BRDE 260 SV 576 5840
2600. Invităm pe toți cei care vor să se
prezinte la şedința de licitație la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop şi
până la acel termen să depună oferte de
cumpărare. Somăm pe toți cei care
pretind vreun drept asupra imobilelor să
anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilită pentru vânzare în termen,
sub sancțiunea prevăzută de lege. Informații suplimentare privind bunurile
scoase la licitație, la telefoanele:
0252.328.293, 0744.528.869,
0252.354.399, 0742.592.183, 0256.220.827
sau 0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Legitimație parcare AIHCB cu nr.
înmatriculare IF19WMW.
l Pierdut certificat constatator nr. 500895
din 09.02.2012 eliberat de O.R.C. Mehedinți pe numele Boblea I. Ştefan P.F.A. Se
declară nul.

