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OFERTE SERVICIU
Uniservice is a job agency in
Holland active in the
production sector.
We are looking for cooperation
with some job agencies in
Romania.
Please do contact us if you are
interested.
uniserviceuitzendbureau@outlook.
com
Tel: 0031 6 34 65 52 92

l SC Cow Genetics SRL,
angajeaza medic veterinar, in
conditii avantajoase. Cerinte
de ocupare a postului: absolvent studii superioare in
domeniu. Asteptam CV la
adresa de mail: contact@
hgenetics.ro.
l Peniţa Veselă SRL angajează
magaziner (COD COR
432102). Cerinţe de ocupare a
postului: studii- bacalaureat/
limba straină: engleză/permis
de conducere: catergoria B.
Programări interviu şi test
engleza la telefon 0744.701.879.
l Spitalul Clinic de Nefrologie
“Dr.Carol Davila” București
scoate la concurs în conformitate cu prevederile HG
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, 1 post
vacant de Economist gr.II în
cadrul Biroului RUNOS, 1 post
vacant de Economist debutant
în cadrul Biroului Administrativ şi 1 post temporar vacant
de asistent medical generalist
cu studii postliceale în cadrul
Centrului de Hemodializă.
Dosarele de concurs se depun
la Biroul RUNOS din cadrul
Spitalului până la data de
22.11.2017, ora 14.00. Proba
scrisă va avea loc în data de
04.12.2017, ora 9.00, iar proba
interviu va avea loc în data de
06.12.2017, ora 9.00, la sediul
spitalului din Calea Griviţei,
nr.4, sect.1, București. Mai
multe informații pot fi obținute
la avizierul spitalului și pe
site-ul www.spcaroldavila.ro.
l Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul în localitatea
Suceava, str.Universității,
nr.48, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea
unui post temporar vacant
corespunzător funcției contractuale de execuție de: 1.Artist
instrumentist gr.I S (corepetitor
pian la Compartimentul balet)
din cadrul Direcției Ansamblul
Artistic “Ciprian Porumbescu“. Condițiile de participare: cetăţenie română; fără
antecedente penale; cunoaș-
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terea limbii române vorbit şi
scris; studii superioare absolvite cu diplomă de licență,
specialitatea muzică; vechime
în specialitatea studiilor minim
6 ani și 6 luni; experiență interpretativă la pian. Conform
HGR 286/2011 cu modificările
și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura la
sediul Centrului Cultural
“Bucovina” din Suceava, str.
Universității, nr.48, etajul III,
după cum urmează: Proba
practică în data de 28.11.2017,
ora 11.00; Interviul se va
susține în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. Candidații vor
depune dosarele de participare
la concurs la sediul instituției,
în termen de 5 zile lucrătoare
de la apariția anunțului în
Monitorul Oficial (data afișării
anunțului la sediul instituției și
pe site-ul acesteia). Relaţii
suplimentare la sediul: din str.
Universității, nr.48, telefon/
fax: 0230.551.372, e-mail:
contact@centrulculturalbucovina.ro
l Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul în localitatea
Suceava, str.Universității,
nr.48, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante
corespunzătore funcțiilor
contractuale de execuție: 1.
Referent tr.I (studii medii) din
cadrul Compartimentului
financiar-contabil și buget.
Condițiile de participare: cetăţenie română; fără antecedente
penale; cunoașterea limbii
române vorbit şi scris; studii
medii liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minimum 6 ani și 6 luni; 2.
Șofer tr.I (studii generale/
medii) din cadrul Serviciului
administrativ. Condițiile de
participare: cetăţenie română;
fără antecedente penale;
cunoașterea limbii române
vorbit şi scris; studii generale/
medii; vechime în specialitatea
necesară ocupării postului
(șofer): minim 3 ani; toate categoriile: B, C, D, BE, CE, DE.
Conform HGR 286/2011 cu
modificările și completările
ulterioare. Concursul se va
desfășura la sediul Centrului
Cultural “Bucovina” din
Suceava, str.Universității,
nr.48, etajul III, după cum
urmează: Proba scrisă în data
de 07.12.2017, ora 11.00; Interviul se va susține în maxim 4
zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs la sediul insti-

tuției, în termen de 10 zile
lucrătoare de la apariția anunțului în Monitorul Oficial (data
afișării anunțului la sediul
instituției și pe site-ul acesteia).
Relaţii suplimentare la sediul:
din str.Universității, nr.48,
telefon/fax: 0230.551.372,
e-mail: contact@centrulculturalbucovina.ro
l Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân
Slatina, cu sediul în strada
Prunilor, numărul 8, judeţul
Olt, organizează concurs în
data de 07 decembrie 2017, ora
10.00 -proba scrisă şi în data de
09 decembrie 2017, ora 14.00
-interviul, pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a
postului contractual de
execuție vacant: Muncitor
necalificat din cadrul Compartimentului Capturare, conform
HG 286/23.03.2011. Condiții
specifice de participare la
concurs -Compartimentul
Capturare, pentru postul de
muncitor necalificat: -studii
-minim şcoală primară; -nu
este necesară vechime. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în perioada
14.11.2017-27.11.2017, inclusiv,
la sediul Serviciului Public de
Gestionare a Câinilor fără
Stăpân al Municipiului Slatina,
judeţul Olt, din strada Prunilor,
numărul 8. Bibliografia şi
conţinutul dosarului de participare se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul: www.
spgcfs-slatina.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine prin
secretarul comisiei de concurs,
la sediul instituţiei şi la telefonul: 0249.707.408 sau
0731.020.602.
l Spitalul Orășenesc Turceni,
cu sediul în localitatea Turceni,
strada Sănătății, număr 1,
judeţul Gorj, organizează
concurs sau examen, după caz,
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -un
post de asistent medical principal -specialitatea generalist
-unitate de transfuzie
sanguină, conform HG
286/23.03.2011, cu modificările
și completările ulterioare.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
07.12.2017, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 13.12.2017,
ora 10.00. Pentru participarea
la concurs sau examen, după
caz, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii postliceale de asistent
medical -specialitatea generalist; -vechimea nu este necesară; -să aibă gradul de
debutant. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
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la concurs sau examen, după
caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orășenesc Turceni, biroul
RUNOS. Relaţii suplimentare
la sediul Spitalului Orășenesc
Turceni, persoană de contact:
Mănoiu Elisabeta, telefon:
0253.335.035, fax:
0374.833.334, e-mail: spitalulorasenescturceni@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială Nr.126,
cu sediul în localitatea Bucureşti, str.Lereşti, nr.12, sector 5,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Îngrijitor: 1 post,
conform HG 286 /23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
21.12.2017, ora 10.30; -Proba
interviu în data de 22.12.2017,
ora 10.30. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii şcoală profesională; -vechime 3 ani; -are o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie; -nu a
fost condamnat definitiv.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul din localitatea
Bucureşti, str.Lereşti, nr.12,
sector 5. Relaţii suplimentare
la sediul: localitatea Bucureşti,
str.Lereşti, nr.12, sector 5,
persoană de contact: Dinu
Doina Cornelia, telefon:
021.420.36.45, fax:
021.420.36.45, e-mail: scoala_
nr126@yahoo.com
l creart -Centrul de Creaţie,
Artă şi Tradiţie al Municipiului
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractual vacante de:
Compartimentul Juridic, Achiziții Publice: Consilier juridic
(S) IA -1 post, conform HG
nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice. Documente necesare
pentru întocmirea dosarului de
concurs: -cerere de înscriere la
concurs adresată conducăto-

rului instituţiei publice organizatoare; -copia actului de
identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; -copiile
documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor acte
care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului solicitate de instituția
publică; -copia carnetului de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor; -cazierul
judiciar; -adeverinţă medicală
care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate. Adeverinţa
care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii;
-curriculum vitae. Copiile de
pe certificatele prevăzute mai
sus se prezintă însoţite de
documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea
cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate. Conform art.3
al HG nr.286/2011, pentru a
ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții
generale: a)are cetățenia
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European
și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și
vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; d)are capacitate deplină
de exercițiu; e)are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condițiile de studii
și, după caz, de vechime sau
alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la
concurs; g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea
unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
reabilitarea. 1.Pentru consilier
juridic (S) IA, concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 07 decembrie 2017,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 13 decembrie 2017, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în
drept; -diplomă de master în
științe penale; -certificate
absolvire expert achiziții
publice; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator,
respectiv Microsoft Office:
Word, Excel, Power Point;
-Vechime în muncă de minim
10 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul creart,
din Str.Piaţa Lahovari, nr.7,
sector 1, Compartimentul
Resurse Umane. Relaţii suplimentare la sediul din Str.Piaţa
Lahovari, nr.7, sector 1,
Compartimentul Resurse
Umane, persoană de contact:
Iordache Florentina, telefon:
0728.728.659.
l System Group France, filiala
de grup italian System Group,
specializată în fabricarea de
ţevi de polietilenă pentru canalizare şi apă pluvială caută
URGENT pentru uzina situată
în IS SUR TILLE, lânga DijonFranţa, trei operatori de
producţie. Tipul de contract:
Contract durată indeterminată
cu o perioadă de probă de 3
luni. Orar de lucru: în schimburi: cinci echipe a câte opt ore
(ciclu de: 05h00-13h00= 2 zile,
13h00-21h00= 2 zile, 21h0005h00= 2 nopţi şi 4 zile liber).
Responsabilităţi: să asigure
fabricarea tuburilor de polietilenă în conformitate cu regulile
de securitate, productivitate şi
calitate, să asigure transportul
cu motostivuitorul a paleţilor
cu tuburi înspre locurile de
stocare predefinite de responsabilul de parc, să asigure
ambalarea şi paletizarea pe
liniile de producţie a tuburilor
fabricate în atelierul de
producţie, să asigure verificarea vizuală a tuburilor în
funcţie de criteriile definite de
laboratorul de calitate. Cerinţe:
experienţa profesională în
domeniul industrial de minim
2 ani, liceu profil tehnic sau
şcoala profesională tehnică,
permis B, cunoşterea limbii
franceze sau engleze constitue
un avantaj. Profil: persoană
serioasă, conştiincioasă, punctuală şi responsabilă. Capaci-
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tatea de a lucra în schimburi şi
de a avea spiritul de echipă.
Postul este liber imediat.
Salariu şi beneficiile se stabilesc
la interviu. Firma System
Group France asigură cazare în
perioada de probă. Aşteptăm
cu interes CV-urile dvs direct
pe e-mailul nostru: contab_
sgf@tubi.net sau la numărul de
fax: 0033.380.95.11.96 pentru o
analiză mai eficientă a candidaturii dvs! 08/11/2017
Director System Group France.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi
scoate la concurs, în data de
07.12 2017, un post vacant
contractual de consilier
cadastru gr. IA în cadrul serviciului cadastru. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
3 din Hotărârea Guvernului nr.
286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare. Detalii
privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina
oficială (www.ocpimh.ro şi
www.ancpi.ro). Relații suplimentare se obțin la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi din
Drobeta Turnu Severin, str.
Serpentina Rosiori nr. 1A,
Compartimentul Resurse
Umane şi Relaţii cu Publicul,
telefon 0252/316874.
l Institutul de Economie
Mondială organizează concurs
pentru ocuparea a 1 post
vacant de cercetător ştiinţific
III (două jumătăţi cu specializări diferite), 2 posturi de
cercetător ştiinţific şi 2 posturi
de asistent de cercetare, durată
nedeterminată. Concursul va
avea loc la sediul I.E.M. din
Calea 13 Septembrie nr. 13,
sector 5, etaj 5, în data de 19-20
decembrie 2017, orele 11.00.
Actele necesare dosarului de
concurs şi cerinţele postului
sunt afişate la sediul I.E.M. şi
pe site-ul www.iem.ro. Dosarele
de concurs se vor depune în
termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea anunţului,
la camera 5204, biroul Financiar Contabilitate, Resurse
Umane şi Salarizare– d-na
Nela Miru. Relaţii suplimentare: între orele 10-14 la telefon
0213182455 sau la sediul I.E.M.
l Institutul de Economie
Mondială organizează concurs
pentru ocuparea unui post
normă întreagă + 1 post cu
jumătate de normă de economist 1A, vacante, durată nedeterminată. Concursul va avea
loc la sediul I.E.M. din Calea
13 Septembrie nr. 13, sector 5,
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etaj 5, în data de 07-08 decembrie 2017, orele 11.00. Actele
necesare dosarului de concurs
şi cerinţele postului sunt afişate
la sediul I.E.M. şi pe site-ul
www.iem.ro. Dosarele de
concurs se vor depune în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului, la
camera 5204, biroul Financiar
Contabilitate, Resurse Umane
şi Salarizare– d-na Nela Miru.
Relaţii suplimentare: între orele
10-14 la telefon 0213182455
sau la sediul I.E.M.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copil u l u i S e c t o r 6 d i n s t r.
Cernișoara nr. 38-40, sector 6,
organizează concurs pentru
ocupare a posturilor vacante
personal contractual de conducere, perioadă nedeterminată,
în data de 11.12.2017 ora 10.00
proba scrisă şi interviul în data
de 15.12.2017 ora 10.00. Posturi
și Cerinţe de participare la
concurs Direcția Strategii
Comunicare: SocialXChange
Crângași: •1 post șef birou
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul
științelor sociale; -vechimea:
minim 2 ani în specialitatea
studiilor. Posturi și Cerinţe de
participare la concurs Direcția
Protecția Copilului: Centrul de
zi pentru copii cu dizabilități
"Orșova": •1 post Șef Centru
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în psihologie, asistență socială și sociologie; -vechime de minimum 2
ani în domeniul serviciilor
sociale. Complex de Servicii
Apartamente Sociale de Tip
Familial: •1 post Șef Centru
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în psihologie, asistență socială și sociologie; -vechime de minimum 2
ani în domeniul serviciilor
sociale. Posturi și cerinţe de
participare la concurs Direcția
Protecție Socială: Centrul de
Consiliere Psihosocială
Persoane cu Dizabilități: •1
post Șef Centru -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență în psihologie; -vechime
de minimum 2 ani în domeniul
serviciilor sociale. Secretariat
Comisie Persoane Adulte cu
Handicap: •1 post Șef Birou
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în asistență
socială; -vechime de minimum
2 ani în domeniul serviciilor
sociale. Cantina Socială Uverturii: •1 post Șef Serviciu
-studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență în domeniul științelor
sociale; -vechime de minimum
2 ani în specialitatea studiilor.
Cantina Socială Crângași: •1

post Șef Serviciu -studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență în domeniul științelor sociale; -vechime
de minimum 2 ani în specialitatea studiilor. Posturi și cerinţe
de participare la concurs
Direcția Economică: Biroul
Patrimoniu: •1 post Șef Birou:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în inginerie
geodezica; -vechime de
minimum 2 ani în specialitatea
studiilor; Biroul Tehnic: •1 post
Șef Birou -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență
în inginerie şi management;
-vechime de minimum 2 ani în
specialitatea studiilor; Biroul
Aprovizionare: •1 post Șef
Birou -studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
științe economice; -vechime de
minimum 2 ani în specialitatea
studiilor. Dosarul de înscriere
la concurs se depune în perioada 13.11.2017– 24.11.2017
ora 14.00, la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 6, din
strada Cernișoara nr. 38-40,
București Sector 6, şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu
documente prevăzute la art. 6,
secț. 2, conform H.G. nr.
286/2011 *actualizată.
Concursul se va desfășura la
sediile D.G.A.S.P.C. Sector 6,
din Aleea Istru nr. 4 și str.
Floare Roșie nr. 7A, Sector 6,
București– informații suplimentare regăsindu-se în
anunțul publicat la sediul din
str. Cernișoara nr. 38-40,
precum și pe pagina de internet
a D.G.A.S.P.C. Sector 6. Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt afișate la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 6, din str.
Cernișoara nr. 38-40, București,
sector 6 şi pe pagina de internet
www.asistentasociala6.ro.
Relații suplimentare la tel.
021/745 72 37 int. 133.
l Școala Gimnazială nr. 3, cu
sediul în Popești Leordeni,
strada Domnița Bălașa nr. 13,
județul Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea
postului vacant de administrator financiar- post contractual
pe
perioadă
nedeterminată, nivel studiisuperioare de specialitate,
vechime minimă în specialitate- 3 ani. Concursul se va
desfășura în data de 7 decembrie 2017- la sediul unității din
strada Domnița Bălașa nr. 13,
localitatea Popeşti- Leordeni,
județul Ilfov. Dosarele se depun
în perioada 20.11-24.11.2017,
între orele 8.00-16.00, data
limită de depunere: 24 noiembrie 2017, orele 16.00. Date de
contact: tel. 0374.090.370/
0723.552.498/ 0724.682.324.
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l Politia Locala Rm. Sarat, cu
sediul in Rm. Sarat, str. Victoriei, nr. 95-107 scoate la concurs
functia publica de executie
vacanta de inspector superior
(contabil) din cadrul Compartimentului Contabilitate Resurse
Umane si Administrativ.
Concursul se va desfasura
dupa cum urmeaza:14.12.2017 proba Scrisa 19.12.2017 proba interviu.
Conditiile de participare si
bibliografia vor fi afisate la
sediul Politiei Locale Rm. Sarat
si pe site. Dosarele de inscriere
se depun in termen de 20 de
zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a III-a, iar
concursul va avea loc la sediul
Politiei Locale Rm. Sarat din
strada Victoriei, nr. 95-107 si
trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute
in art. 49 din H.G. nr.611/2008,
actualizata, modificata prin
H.G. nr. 761/2017. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul
Politiei Locale Rm. Sarat sau
la numarul de telefon
0238560101.
l Școala Gimnazială „Andrei
Saguna”,jud. Arad, organizează conform H.G
286/23.03.2011, modificată prin
H.G.1027/2014 concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant – compartiment nedidactic, 0,5 post de muncitor IV,
post unic. Concursul se va
desfășura astfel: Proba practică
– 27.11.2017, ora 10,00; Proba
scrisa – se va susține în data de
27.11.2017, ora 12,00. Interviuse va susține în data de
27.11.2017, ora 13,00. Condiții
de participare; - studii generale;
- cunoștinte în domeniul sănătătii, securității în muncă și
PSI. Data limită pentru depunerea dosarelor: 26.11.2017 ora
14,00. Dosarele de concurs se
vor depune la secretariatul
instituției Școala Gimnazială
„Andrei Saguna”,. str. Principală, nr. 164. Relații suplimentare se pot obține la telefon
0257/380351 sau la sediul instituției. Director, Prof. Goldis
Daniela Rodica.
l Spitalul Militar de Urgenta
“Dr. Ion Jianu" -Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi vacante
de personal civil contractual: 2
posturi de ingrijitor, 1 post la
deservire- Administrativ si 1
post la deservire -Ambulatoriul
integrat (nu necesita vechime
in specialitatea postului) (studii
generale/ medii). Concursul se
va desfasura in perioada
07.12.2017- 13.12.2017, incepand cu ora 09.00, la sediul
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S.M.U. “Dr. Ion Jianu" -Pitesti,
dupa cum urmeaza: proba
scrisa in data de 07.12.2017 ora
09.00 si proba de interviu in
data de 13.12.2017 ora 09.00.
Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concursuri
este: 13.11.2017- 24.11.2017.
Data limita de depunere a
dosarelor de inscriere la
concurs este: 24.11.2017 ora 15.
Relatii suplimentare pe site-ul
www.smupitesti.ro la rubrica
anunturi si la Biroul Resurse
Umane din S.M.U. “Dr. Ion
Jianu" -Pitesti cu sediul in
mun. Pitesti, strada Negru
Voda nr. 47, jud. Arges- telefon
0248.218.090, 0248.218.172
interior 224, 266.
l Spitalul Militar de Urgenta
"Dr. Ion Jianu" -Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea
unui post vacant de personal
civil contractual: 1 post de
muncitor calificat III -electrician (studii generale/ medii) la
formatia intretinere cladiri si
instalatii din administrativ
(necesita minim 3 ani vechime
in meserie). Concursul se va
desfasura in perioada
07.12.2017 -19.12.2017, incepand cu ora 11.00, la sediul
S.M.U. "Dr. Ion Jianu" -Pitesti,
dupa cum urmeaza: proba
scrisa in data de 07.12.2017 ora
11.00 si proba practica in data
de 13.12.2017 ora 11.00 si
proba de interviu in data de
19.12.2017 ora 11.00. Perioada
de depunere a dosarelor de
inscriere la concurs este:
13.11.2017- 24.11.2017. Data
limita de depunere a dosarelor
de inscriere la concurs este:
24.11.2017 ora 15.00. Relatii
suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anunturi si la Biroul Resurse Umane
din S.M.U. "Dr. Ion Jianu"
-Pitesti cu sediul in Mun.
Pitesti, str. Negru Voda nr. 47,
jud. Arges -telefon
0248.218.090, 0248.218.172
interior 224, 266.
l Spitalul Militar de Urgenta
"Dr. Ion Jianu" -Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea
unui post vacant de personal
civil contractual: 1 post de referent debutant (studii medii) in
biroul aprovizionare si evidenta
materiala din administrativ (nu
necesita vechime in specialitate). Concursul se va desfasura
in
perioada
08.12.2017- 14.12.2017, incepand cu ora 11.00, la sediul
S.M.U. "Dr. Ion Jianu" -Pitesti,
dupa cum urmeaza: proba
scrisa in data de 08.12.2017 ora
11.00 si proba de interviu in
data de 14.12.2017 ora 11.00.
Perioada de depunere a dosa-

relor de inscriere la concurs
este: 13.11.2017- 24.11.2017.
Data limita de depunere a
dosarelor de inscriere la
concurs este: 24.11.2017 ora
15.00. Relatii suplimentare pe
site-ul www.smupitesti.ro la
rubrica anunturi si la Biroul
Resurse Umane din S.M.U.
"Dr. Ion Jianu" -Pitesti cu
sediul in Mun. Pitesti, str.
Negru Voda nr. 47, jud. Arges
-telefon 0248.218.090,
0248.218.172 interior 224, 266.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
urmatoarelor funcţii contractuale vacante: - 1 post sef birou
- perioada nedeterminata Biroul de management al calitatii serviciilor medicale; - 1
post sef birou – perioada nedeterminata – Biroul de informatica, DRG si statistica
medicala; - 1 post consilier
juridic debutant - perioada
nedeterminata - Biroul de
management al calitatii serviciilor medicale; - 1 post paznic –
Compartiment administrativ.
Concursul va avea loc la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat în data de 11.12.2017, ora
10:00 – proba scrisă. Condiţiile
generale si specifice de participare la concurs se vor afişa la
sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat, precum si pe
site-ul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat www.spitalrms.
ro. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până la
data de 27 noiembrie 2017
inclusiv, ora 16,00 la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat. Relaţii suplimentare se
pot obtine la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon
0238561231.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
urmatoarelor funcţii contractuale vacante: - 1 post consilier
juridic IA - perioada nedeterminata – Compartiment
Juridic. Concursul va avea loc
la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat în data de
14.12.2017, ora 10,00 – proba
scrisă. Condiţiile generale si
specifice de participare la
concurs se vor afişa la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat, precum si pe site-ul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat www.spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de 27
noiembrie 2017 inclusiv, ora
16,00 la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat.
Relaţii suplimentare se pot
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obtine la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon 0238561231
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
urmatoarelor funcţii contractuale de execuţie, vacante: - 4
posturi infirmieră debutantă –
perioadă nedeterminată; - 3
posturi îngrijitoare – perioadă
nedeterminată; - 1 post brancardier – perioadă nedeterminată. Concursul va avea loc la
sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat în data de
11.12.2017, ora 10,00 – proba
scrisă. Condiţiile generale si
specifice de participare la
concurs se vor afişa la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat, precum si pe site-ul
Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat www.spitalrms.ro. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de 27
noiembrie 2017 inclusiv, ora
16,00 la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat.
Relaţii suplimentare se pot
obtine la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon
0238561231.
l Spitalul Judeţean de
Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crişan, nr.9-11, organizează
concurs în data de 08.12.2017
pentru ocuparea unui post
vacant de referent de speciali-
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
tate debutant, nivel de studii
superioare, la Serviciul administrativ, aprovizionare-transport, pe durată nedeterminată.
Condiţii de participare: -studii
superioare cu diplomă de
licenţă în științe economice.
Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de
08.12.2017 -proba scrisă și în
data de 12.12.2017 -proba
interviu, începând cu ora 9.00.
Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina, Serv.RUNOS, în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului şi
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute
la art.6 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare. Bibliografia și tematica de concurs sunt afişate la
sediul unităţii şi pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.ro).
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina,
Serv.RUNOS sau la nr.de
telefon: 0349.802.550.

ERATĂ
l Spitalul Clinic de Obstetrică
Ginecologie „Prof. Dr. Panait
Sîrbu” Bucureşti, cu sediul în
Calea Giuleşti Nr. 5, Sector 6,
reprezentată legal prin
Manager Dr. Moisa Ovidiu
Marcel, solicită prin prezenta
rectificarea anunțului din data

de 06.11.2017, publicat în cotidianul Jurnalul Național
Nr.7305/06.11.2017: Asistent
medical generalist cu studii
Postliceale, 1 post – Sterilizare,
vacant (contractual); Rectificarea se va face la paragraful:
- Condiții specifice Asistent
medical generalist cu PL-Sterilizare, Vechime în specialitatea
studiilor-minim 6 luni care va fi
înlocuit cu -Asistent medical
generalist cu PL-Sterilizare:
Vechime în specialitatea studiilor- Nu se solicită vechime.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse Și Asociații SPRL
cu sediul ales în București, Str.
Buzesti nr.71, et.5, sector 1, în
calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Real Estate
Developments Business SRL
-în lichidare, cu sediul în București, Str. C.A.Rosetti nr.44,
Mezanin, cam.1, et.1, ap.1-2,
sector 2, CUI 22962154,
J40/24019/2007, desemnat prin
Încheierea de ședință din data
de 05.05.2017, pronunţată de
Tribunalul București -Secția
a-VII-a Civilă, în dosarul
11866/3/2017, invită experții
evaluatori atestați ANEVAR să
depună oferte la sediul acestuia
din București, Str. Buzesti
nr.71, Etaj 5, cam.502-505,
Sector 1, până cel târziu în data
de 20.11.2017, ora 12:00, în
vederea selecției de oferte
pentru întocmire Raport de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului
Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar de executare nr. 975. Nr. 55188
/09.11.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2017, luna 11, ziua 09. În temeiul
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 05.12.2017, ora 10.00, în
localitatea Roșiorii de Vede, str. Sfântu Teodor, nr. 1, se vor vinde la licitație următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorilor BOBIRICA DAN IONUȚ și SANDU LUMINIȚA GEORGETA, CNP
1801128340927 și CNP 2800407340917,cu domiciliile în comuna Scrioaștea, respective în Roșiori
de Vede, str. Rahovei, bl. 108, et. 4, ap. 15. Menționăm că bunurile imobile se află în Roșiori de Vede,
str. Sănătății, bl. 307, parter, ap. 4: Denumirea bunului imobil, descriere sumară, Drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației
(III), fără TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Apartament de locuit (37,60 mp), cota
indiviză tren (14 mp), Nu este cazul, 37.154 lei, 19%. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru
participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele
documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c).
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române,
copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele
fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul
de identitate/ pașaport; h). dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale
restante. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, când urmează să se ia masuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este
obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0247.466.521. Data afișării 10.11.2017.
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evaluare a bunului imobil aflat
în patrimoniul debitoarei,
situat în București, sector 1,
constând în: teren, în suprafață
de 371,2mp din acte și 452,68
din măsurători, și construcții
clădire C1 corp principal
S+P+1E+M, în suprafață de
206,65mp, și clădire C2 -Anexa
P+1E, în suprafață de
23,57mp. Ofertele se depun la
sediul lichidatorului judiciar, în
plic închis, cu mențiunea pe
plic: Oferta evaluare Real
Estate Developments Business
SRL -în lichidare. Deschiderea
plicurilor se va face la sediul
lichidatorului judiciar la data
de 20.11.2017, ora 12.30.

CITAȚII
l Se citează numitul Mordoşan
Gabriel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Bucureşti, str. Serg.
Florescu Nicolae, nr. 100, sector
4, în calitate de pârât în dosarul
3878/280/2017, având ca obiect
divorţ cu copii, în contradictoriu cu numita Mordoşan
Rose-Marie, pentru termenul
de judecată din 15.12.2017, ora
11, sala I, Judecătoria Piteşti.
l Preda Constantin Nicolae
este chemat în data de
05.12.2017, ora 8.30, la Judecătoria Roşiorii de Vede în calitate de pârât în dosar nr.
2455/292/2016, având ca obiect
divorţ.
l Paratul Rusu Iftimie
Gheorghe din Radauti, str. I.
Nistor 9B jud.Suceava, este
citat la Judecatoria Radauti
pentru termenul din data
08.12.2017 in dosar
nr.1078/285/2017.
l Numita Fasui Nicoleta
Denisa, cu ultimul domiciliu în
Pleniţa, judeţul Dolj, pârâtă în
dosarul 816/332/2017 având
obiect stabilire domiciliu minor,
este citată la 06.12.2017 la
Judecătoria Vânju Mare, în
proces cu Soava Valentin.
l Numitul Banca Marinel
anunţă că s-a deschis procedura de declarare a morţii
numitului Banca Sevastel,
născut la 20.01.1940, în Poiana
Mare, fiul lui Marin şi Elisabeta, cu ultimul domiciliu în
Poiana Mare, Dolj, dispărut la
data de 10.05.2015, cu invitaţie
ca orice persoană să comunice
date cu privire la cel dispărut la
Judecătoria Calafat, dosar
2310/201/2017 sau poliţie.
l Se citează numiții Cotul
Anastasia, Cotul Mădălina,
Cotul Tecla, Cotul Nastasia,
Cotul Luciana, Cotul Susana,

Cotul Maria, Cotul Lucreția,
Cotul Ioan, Cotul Victoria,
Cotul Alexandru, Cotul Ileana,
Cotul Olimpia, Cotul Sofronia,
Nistor Pall Timoftei, Nistor
Octavian, Bindiu Ioan, Bindiu
Ana, Bindiu Timoftei, Bindiu
Emil, Bindiu Octavia, Cotul
Zamfira, Cotul Vasile și
Pomohaci Lucreția la Judecătoria Năsăud, în calitate de
pârâți, în dosarul 182/265/2017,
cu termen la 12.12.2017.
l Țigaret Liviu-Cosmin și
Marinescu Constanța, ambii
p â r â ț i î n d o s a r u l n r.
11393/288/2017 sunt citați în
data de 08.12.2017, la Judecătoria Rm. Vâlcea, obiect – ordonanță președințială.

DIVERSE
l Castigatorii tombolei C&A
Customer Experience in urma
extragerii din luna Octombrie
2017, premii ce constau intr-un
voucher in valoare de 400
RON, sunt dl Augustin Angheluta, dl. Cornel Bucur, dl Radu
Barb, dns Tabita Muscas, dl
Tiberiu Simon.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
conform sentintei nr.6069 din
data de 26.10.2017, pronunţată
de Tribunalul Bucuresti, Secţia
a VII-a Civilă
în
dosarul 35171/3/2016, anunţă
intrarea în faliment prin procedura generala a debitoarei Etiss
Clothing SRL Bucuresti, str.
Splaiul Independentei, nr.52,
et.1, biroul 9,sector 5, înregist r a t ă l a O R C s u b n r.
J40/7451/2014, CUI
33306988. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor nascute
in cursul procedurii este
11.12.2017. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea si publicarea tabelului suplimentar al creanţelor
in BP este 11.01.2018.
Termenul pentru depunerea
eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului suplimentar al creantelor este de 7
zile de la publicarea tabelului
suplimentar in BPI. Termenul
pentru afişarea tabelului definitiv consolidat este 09.02.2018.
l S.C. Dorel Trans S.R.L.
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire
statie de betoane, depozite
pentru agregate si spatii de
birouri (containere prefabricate), imprejmuire teren, utili-
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tati”, propus a fi amplasat în
Clinceni, sat Clinceni, DE40,
T16, P85 şi 89, lot 3, nr. cad.
2554/3, jud. Ilfov. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorităţii
competente pentru Protecţia
Mediului Ilfov, Aleea Lacul
Morii, nr. 1, sector 6, Bucureşti
şi la sediul S.C. DOREL
TRANS S.R.L. din Mihăileşti,
Calea Bucureşti nr. 5, jud.
Giurgiu, în zilele de luni-vineri,
între orele 09.00-12.00. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorităţii
competente pentru Protecţia
Mediului Ilfov, Aleea Lacul
Morii, nr. 1, sector 6, Bucureşti.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale
Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006
privind emitenţii şi operaţiunile
cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009
privind exercitarea unor
anumite drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, Legii
nr.24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, ale Actului
Constitutiv al ROMAERO S.A.
şi la solicitarea acţionarului
majoritar - Ministerul Economiei prin adresa nr.5435,
Consiliul de Administraţie al
ROMAERO S.A. - cod unic de
inregistrare RO 1576401,
număr de ordine în Registrul
Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor la
data de 14.12.2017 ora 15:00, la
sediul societăţii din Bucureşti,
Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
1.12.2017 cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea
modificării actului constitutiv
al ROMAERO S.A. după cum
urmează: Art. 15 alin. (7) "Acţionarii pot participa şi vota în
adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru
respectiva adunare generală,
care va fi depusă în original cu
24 de ore înainte de adunare".
se reformulează şi va avea
următorul conţinut: Art. 15
alin. (7) "Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza
unei împuterniciri acordate
pentru respectiva adunare
generală, care va fi depusă în
original cu cel puţin 1 ora
înainte de adunare". Se manda-
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tează Directorul General al
societăţii Romaero să semneze
Actul Constitutiv modificat. 2.
Aprobarea ex-date de 3.01.2018
şi a datei de 4.01.2018 ca dată
de înregistrare, respectiv de
identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a
A c ţionarilor din d at a d e
14/15.12.2017. 3. Împuternicirea
Directorului General al societăţii, să efectueze toate demersurile necesare în vederea
înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor formalităţilor
necesare in faţa autorităţilor
competente, incluzând, dar fără
a se limita la, Oficiul Registrului
Comertului, Bursa de Valori
Bucureşti, Autoritatea de
Supraveghere Financiară.
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 pana la
data de 28.11.2017 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 28.11.2017 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
comercială are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate
de acţionari, sub condiţia
respectării art. 13 (2) din Regulamentul 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 la
problemele incluse pe ordinea
de zi precum şi proiectul de
hotărâre supus dezbaterii şi
aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A.,
incepând cu data de 13.11.2017,
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
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de
împuternicire generală/specială.
Formularele de împuternicire
generală/specială pentru reprezentare in A.G.E.A. şi buletinele
de vot prin corespondenţă se
pot obţine: la Secretariatul
A.G.A. precum şi pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com, secţiunea
Legături – Romaero Info –
Informaţii acţionari, începând
cu data de 13.11.2017 şi vor fi
depuse până la data de
13.12.2017. În situaţia în care la
prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare, A.G.E.A. se
reprogramează pentru data de
15.12.2017, în acelaşi loc, la
aceeaşi ora, cu aceeaşi ordine de
zi. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon
021/599.41.04; fax
021/599.41.05. Preşedinte C.A.,
Mircea Modran
l Convocator. În conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii
nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind
emitenţii şi operaţiunile cu
valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009
privind exercitarea unor
anumite drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor, Legii nr.
24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului
Constitutiv al S.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
Ordinară a Acţionarilor la data
de 14.12.2017 ora 14, la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data
de referinţă de 1.12.2017 cu
următoarea ordine de zi: 1.
Alegerea unor membri ai Consiliul de Administraţie al societăţii ROMAERO S.A. Lista
cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator
se află la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultată şi completată de aceştia, la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 14.11.2017. Candidaturile
pentru funcţia de membru în
Consiliul de Administraţie se
pot depune la secretariatul
societăţii, până la data de

28.11.2017. 2. Numirea auditorului financiar şi fixarea duratei
minime a contractului de audit
financiar. 3. Aprobarea ex-date
de 3.01.2018 şi a datei de
4.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a
acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a
A c ţi o na r i l o r di n da ta de
14/15.12.2017. 4. Împuternicirea
Directorului General al societăţii, să efectueze toate demersurile necesare în vederea
înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor şi îndeplinirii
tuturor formalităţilor necesare
in 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
28.11.2017 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
hotărâre propus spre adoptare
de adunarea generală ordinară
a acţionarilor; de a prezenta
până la data de 28.11.2017
proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunării generale 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 Regulamentul CNVM
nr. 6/2009. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai
în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin e-mail:
aga@romaero.com). Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea
de zi precum şi proiectul de
hotărâre supus dezbaterii şi
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A.,
începând cu data de 13.11.2017,
precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Participarea la
şedinţa adunării generale a acţionarilor se face conform legislaţiei specifice în vigoare şi
Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de
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împuternicire generală/specială.
Formularele de împuternicire
generală/specială pentru reprezentare în A.G.O.A. şi buletinele
de vot prin corespondenţă se
pot obţine: la Secretariatul
A.G.A. precum şi pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com, secţiunea
Legături – Romaero Info –
Informaţii acţionari, începând
cu data de 13.11.2017 şi vor fi
depuse până la data de
13.12.2017, sau pot fi transmise
şi prin e-mail: aga@romaero.
com, până la data de 7.12.2017
cu menţiunea clară pentru
Adunarea Generală Ordinară
din 14/15.12.2017. În situaţia în
care la prima convocare nu se
întrunesc condiţiile legale de
reprezentare, A.G.O.A. se
reprogramează pentru data de
15.12.2017, în acelaşi loc, la
aceeaşi ora, cu aceeaşi ordine de
zi. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon
021/599.41.04; fax
021/599.41.05. Preşedinte C.A.
Mircea Modran

LICITAȚII
l Penitenciarul Tg Jiu cu sediul
în Tg Jiu, str. Vasile Alecsandri,
n r. 2 3 , j u d e ț u l G o r j , t e l .
0253.216.290, fax 0253.219.439,
organizează licitaţie publică în
vederea închirierii unui spaţiu
în incinta penitenciarului, în
data de 11.12.2017 ora 12.00,
destinat implementării unui
sistem de efectuare a convorbirilor telefonice de către deţinuţii
aflaţi în custodie. Documentaţiile pentru prezentarea ofertelor se obțin în urma unei
solicitări scrise, de la sediul
Penitenciarului Tg Jiu. Relaţii
suplimentare la sediul Penitenciarului Tg Jiu, Birou achiziții,
tel. 0253.216.290 int.154, e-mail
achizitii.ptgjiu@anp.gov.ro.
l Primaria Comunei Rogova,
judetul Mehedinti, anunta
vanzarea prin licitatie in data de
23.11.2017, ora 10.00, de bunuri
imobile proprietate a debitorului SC Tecnogreen SRL2429/26.10.2017. Data limita
pentru depunerea ofertelor este
22.11.2017.
l Școala Gimnazială „Bogdan
Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, CUI: 8036433,
tel.0230.314.051, scoate la licitație, în vederea închirierii,
terenul de sport cu destinația:
amenajarea unui patinoar pe
perioada iernii. Licitația va avea
loc la sediul instituției din
strada Calea Bucovinei, nr.26,
în data de 29.11.2017, ora 12.00.
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor (într-un exem-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

plar) este 29.11.2017, ora 10.00.
Documentația pentru participare și relații suplimentare la
sediul instituției (contabilitate).
l Anunţ de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare pentru materialele
rezultate în urma demolării.
Informaţii generale privind
instituția: Comuna Păuşeşti
(Consiliul Local Păuşeşti), Cod
fiscal: 2541851; Adresa: sat
P ă u ş e ş t i n r. 8 1 , c o m u n a
Păuşeşti, judeţul Vâlcea; telefon
0250774060; fax 0250774261;
e-mail: primariapausestiotasau@yahoo.com. Reprezent a n t l e g a l : Av a n C ă t ă l i n
– primar. Informaţii generale
privind materialele rezultate în
urma demolării: deșeuri feroase
– estimate la o cantitate de cca
9000 kg. • Materialele pot fi
văzute la sediul Primăriei
comunei Păușești, județul
Vâlcea; Licitația va avea loca la
data de 28.11.2017, ora 10, la
sediul Primăriei comunei
Păușești, judeţul Vâlcea; Datele
de desfășurare a următoarelor
licitații, în caz de neadjudecare:
- In cazul in care nu s-au
prezentat minimum doi participanti la licitatie sau in cazul in
care nici un ofertant nu a oferit
cel putin pretul de pornire, licitatia se va repeta, încheindu-se
proces-verbal de constatare.
Repetarea licitației se va face
după trecerea a cel puțin 5 zile
de la data precedentei, iar
prețul inițial va fi diminuat cu
pana la 20%. - In cazul in care
nici de aceasta data nu se
prezintă cel putin doi participanti la licitatie si nu se ofera
cel putin pretul de pornire, licitatia se va relua dupa cel putin
5 zile, iar pretul va fi diminuat
cu pana la 40% fata de prima
licitatie. - In cazul in care nici
de aceasta data nu a fost oferit
cel putin pretul de pornire al
licitatiei, institutia publica detinatoare intocmeste documentele
de scoatere din functiune,
declasare si casare a bunurilor."
• Relații despre materialele
rezultate în urma demolării se
p o t o b ț i n e l a n r. d e t e l .
0762208722; •Prețul de pornire
a licitației este 0,70 lei/kg.
Condiții de participare la licitație. Poate participa orice
persoană fizică sau juridică
potențial cumpărătoare, care
prezintă până la data ținerii
ședinței de licitație, următoarele
documente: • cota de cheltuieli
de participare – 100 lei,depusă
la casieria instituției; • copie de
pe certificat de înmatriculare la
Registrul comerțului și codul
fiscal, pentru persoanele juridice
române, sau actul de identitate
pentru persoanele fizice.

PIERDERI
l Pierdut Atestat tansport
persoane şi marfă, eliberat de
A.R.R. Argeş, pe numele Ţînţu
Marin, din Piteşti – Argeş. Se
declară nul.
l Subscrisa, Hunnebeck
România S.R.L., cu sediul în
localitatea Căpușu Mare, nr.
310, jud. Cluj, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Cluj sub
nr. J12/645/2002, având CUI
14557690, legal reprezentată
prin dl. Emilian Omar Dăscălescu, în calitate de administrator, declar pierdute biletul la
ordin seria BTRL3BT nr.
2825627 și biletul la ordin seria
BTRL3BT nr. 2825628, ambele
emise în alb, în favoarea
subscrisei, de către societatea
Wertykl Proiect S.R.L.
l S.C. Midotex Invest S.R.L.,
cu sediul în str. Hrisovului nr.
2-4, parter, bl. 2, sector 1, Bucur e ş t i , î n r e g i s t r a t ă c u n r.
J40/5606/2016, C.U.I. 35968183,
declară pierdute din data de
08.11.2017: facturier seria
MIDO de la 0351 la 0400 şi
chitanţier seria MIDO de la
0351 la 0400, din care se declară
nule facturile şi chitanţele neîntocmite.
l Nica George Bogdan P.F.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 4,
str. Calea Şerban Vodă nr. 270,
bl. 14, sc. B, et. 4, ap. 55, C.U.I.
24884338, F40/4246/2008,
declar pierdut certificatul de
înregistrare cu seria B, nr.
1667178, emis la 18.12.2008 de
O.R.C. Se declară nul.
l SC M&M Product SRL
declară pierdute şi nule următoarele chitanţe cu seria
CHMMP şi numerele 1739077,
1739080, 1739087, 1739088,
1739089, 1739090, 1739091,
1739092, 1739093, 1739094,
1739095, 1739096, 1739097,
1739098, 1739099, 1739100.
l Am pierdut un carnet de
student pe numele Cristea
Mihai. Tel.0735.174.103.

MATRIMONNIALE
l Pensionar din învățământ, 80
de ani, 1,60, 63 kg, singur din
1989, doresc cunoștință cu o
pensionară (fără nicio obligație), care dorește să locuim
acolo unde ambii ne simțim
foarte bine din toate punctele de
vedere și să ne „chinuim” până
la final prin excursii, stațiuni
balneare, etc. Contact la telefon:
0743935309.

