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OFERTE SERVICIU
l  Institutul Geologic al României scoate 
la concurs două posturi de fochist și unul 
de electrician întreținere. Termen de 
înscriere: 15.11.2018. Detalii la telefon: 
031.403.34.00.

l Fabrica de cherestea din județul Hune-
doara, lângă Hațeg, angajează muncitori 
ca l i f i ca ț i /neca l i f i ca ț i ,  sa lar iu l 
2.500/3.000Lei/lună. Relații la tel. 
0744.665.656.

l Societate comercială din Bucureşti 
angajează asistent manager. Cerinţe: 
-studii superioare; -stăpânirea mijloa-
celor electronice de comunicare; -experi-
enţă pe o poziţie similară, minim 2 ani; 
-obligatoriu: cunoaşterea limbii ruse şi 
franceze la nivel avansat. Persoanele 
interesate sunt rugate să transmită 
CV-urile la adresa: office@eldiclau.ro.

l Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, cu 
sediul în Bucureşti, bld.Iuliu Maniu, 
nr.381-391, sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante contractuale pe perioadă nede-
terminată: un post de paznic, două 
posturi de muncitor calificat bucătar, 1,5 
posturi de îngrijitor, 1,5 posturi de labo-
rant, un post de muncitor calificat 
mecanic auto, un post de muncitor cali-
ficat cu autorizaţie de fochist, aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0763.429.403. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: -Proba 
scrisă: data de 05.12.2018, ora 10.00, la 
sediul Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”; 
-Proba interviu/proba practică: data de 
05.12.2018, ora 11.00, la sediul Colegiului 
Tehnic „Iuliu Maniu”. Data-limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
23.11.2018, la sediul Colegiului Tehnic 
„Iuliu Maniu”.

l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Dancu, cu 
sediul în localitatea Dancu, strada Iaşi- 
Ungheni, nr.9, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției de cercetător 
ştiințific: -1 post de cercetător ştiinţific 
gradul II în domeniul creşterii taurinelor 
-specialitatea reproducţie şi biotehnologii 
de reproducţie bovine. Concursul se va 
desfăşura conform Legii nr.319/2003, 
privind Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare, în data de 7 ianuarie 2019, 
la sediul stațiunii. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 30 de zile de la data 
apariţiei anunţului în ziar, la Comparti-
mentul Resurse Umane al stațiunii. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la Compartimentul Resurse Umane al 
i n s t i t u t u l u i ,  l a  t e l . 
0232.272.465/0232.272.667, e-mail: scdb-
dancu@yahoo.com.  

l În conformitate cu prevederile art.57, 
alin.4 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul Funcţionarilor Publici, rerepu-
blicată şi modificată, Primăria Comunei 
Cenad, cu sediul în Cenad, str.Principală, 
nr.652, judeţul Timiş, cod poştal: 307095, 
tel./fax: 0256.374.501, www.cenad.ro, 
e-mail: primaria@cenad.ro, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de consilier I debu-
tant (Compartiment Achiziții publice). 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 
19.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu se 
va desfăşura în data de 21.12.2018, ora 
10.00. Probele se vor desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Cenad, din locali-
tatea Cenad, str.Principală, nr.652, jud.
Timiş, Sala de şedințe. Dosarele de 

înscriere ale candidaţilor la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la Primăria Comunei 
Cenad, str.Principală, nr.652, judeţul 
Timiş. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: -Studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
ştiințelor economice/administrative /
manageriale/tehnice; -Nu necesită 
vechime. Bibliografia şi actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afişate la sediul Primăriei Comunei 
Cenad, judeţul Timiş, şi pe pagina de 
internet: www.cenad.ro. Relații supli-
mentare la numărul de telefon: 
0256.374.501.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul 
în localitatea Constanţa, str.Incintă Port, 
nr.1, jud.Constanţa, organizează concurs 
conform HG nr.286/2011, modificată şi 
completată, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale vacante: Şef 
Birou/Biroul ISM/ISPS/DISSN- 1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: domeniul naval; Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 6 ani în domeniul naval. 
Cerințe specifice: -Posesor carnet de 
conducere categoria B; -Cursuri specifice 
siguranţă şi securitate maritimă; -Cursuri 
Codul ISM, Codul ISPS. Căpitan de port 
gr.I/Căpitănia Portului Călăraşi/Căpi-
tănia Zonală Giurgiu- 1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: 
minim 3 ani într-o funcţie în domeniul 
naval sau fără condiții de vechime 
pentru deținătorii de brevet maritim; 
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 
26.11.2018, până la ora 16.00. 1.Selecția 
dosarelor de înscriere: 27.11-28.11.2018; 
Afişare rezultate selecția dosarelor: 
29.11.2018, la ora 16.00. Termen depu-
nere contestații: 03.12.2018, până la ora 
12.00; Termen soluționare contestații şi 
comunicare rezultate: 03.12.2018, la ora 
16.00; 2.Proba scrisă: 05.12.2018, la ora 
10.00; Afişare rezultate probă scrisă: 
07.12.2018, la ora 12.00; Termen depu-
nere contestații probă scrisă: 07.12.2018, 
până la ora 16.00; Termen soluționare 
contestații şi comunicare rezultate: 
10.12.2018, la ora 16.00. 3.Interviul: 
11.12.2018, la ora 10.00; Afişare rezultate 
interviu: 11.12.2018, la ora 14.00; Termen 
depunere contestații interviu: 11.12.2018, 
până la ora 16.00; Termen soluționare 
contestații şi comunicare rezultate: 
12.12.2018, până la ora 10.00; Afişare 
rezultate finale: 12.12.2018, la ora 16.00. 
Depunerea dosarelor de concurs şi desfă-
şurarea concursului se va face astfel: 
Pentru postul din cadrul Autorităţii 
Navale Române- Central, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Autorităţii 
Navale Române, localitatea Constanţa, 
str.Incintă Port nr.1, et.9, cam.93, 
persoană de contact: Adriana Rosen, 
tel.0372.419.830 sau 0372.419.884, fax: 
0241.616.124. Pentru postul din cadrul 
Căpităniei Zonale Giurgiu, candidaţii 
vor depune dosarele la sediul Căpităniei 
Zonale Giurgiu, localitatea Giurgiu, 
Şoseaua Portului, nr.9A, persoană de 
contact: Mirel Vişan, tel.0372.408,438, 
0246.211.015, fax: 0246.214.838. Tema-
tica, bibliografia şi rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afişa la sediul 
instituţiei şi pe pagina oficială: http://
portal.rna.ro/desprenoi/organizare/
cariere.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, str.
Coloniei, nr.106, judeţul Argeş, organi-
zează concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: 1 post 
referent debutant în cadrul biroului 
RUNOS- Informatică şi Contencios, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii, astfel: 1.Proba scrisă 05.12.2018, 
ora 12.00; 2.Proba practică 10.12.2018, 
ora 11.00; 3.Interviul 13.12.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Criterii la angajare: 
-Diplomă de bacalaureat; -Vechime 
minimă în muncă: -nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
26.11.2018, ora 14.00, la sediul Spitalului 
de Pneumoftiziologie Leordeni. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni, persoană de 
contact: jr.Stan Raluca-Mihaela, telefon: 
0248.653.695, fax: 0248.653.690, e-mail: 
runos@spitalleordeni.ro

l Spitalul Municipal Sighişoara, judeţul 
Mureş, organizează, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată de 
economist la Biroul Financiar-Contabil. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul ştiințe 
economice; -minim 6 luni vechime în 
specialitatea studiilor. Concursul se va 
desfăşura la sediul Spitalului Municipal 
Sighişoara, str.Zaharia Boiu, nr.40, astfel: 
-proba scrisă: 05.12.2018, ora 11.00; 
-proba interviu: 11.12.2018, ora 11.00. 
Dosarele de înscriere se depun la Biroul 
RUNOS al Spitalului Municipal Sighi-
şoara, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afişării anunțului, respectiv până 
în data de 26.11.2018, la ora 14.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Biroul RUNOS, telefon: 0265.771.656, 
interior: 229 şi pe site-ul Spitalului Muni-
cipal Sighişoara: www.spitalsighisoara.
ro.

l Spitalul Municipal Fălticeni, judeţul 
Suceava, organizează concurs în confor-
mitate cu prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, la 
sediul unităţii din strada Ion Creangă, 
nr.1, Fălticeni, pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante: -1 post 
asistent principal laborator -Dispensar 
TBC; -1 post asistent medical generalist 
-secţia dermatovenerologie; -1 post asis-
tent medical genralist bloc operator 
-secţia chirurgie; -1 post asistent medical 
generalist -secţia obstetrică ginecologie; 
-3 posturi asistent medical generalist 
debutant -CPU; -1 post de îngrijitoare 
-secţia chirurgie; -1 post de îngrijitoare 
-CPU; -1 post de îngrijitoare -Ambulator 
integrat. Proba scrisă va avea loc în data 

de 05.12.2018, ora 10.00. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Dosarele de concurs se depun la 
Serviciul RUNOS până pe data 
26.11.2018, inclusiv, ora 15.00. Condiţii 
specifice de participare pentru asistent 
medical principal: -diplomă de bacalau-
reat; -diplomă de asistent medical; 
-diplomă de grad principal laborator; 
-vechimea 5 ani, experienţă în laborator 
de bacteriologie. Condiţii specifice de 
participare pentru asistent medical: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de 
asistent medical; -vechimea 6 luni. 
Condiţii specifice de participare pentru 
asistent medical debutant: -diplomă de 
bacalaureat; -diplomă de asistent 
medical; -vechimea nu este necesară. 
Condiţii specifice de participare pentru 
îngrijitoare: -diplomă de 10 clase; 
-vechimea nu este necesară. Anunţul de 
concurs, bibliografia, tematica de concurs 
se află afişate la avizierul unităţii şi pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot  obţine la  telefon numărul : 
0752.126.627/0752.126.626.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Oniceni, cu sediul în localitatea 
Oniceni, strada Eroilor, nr.56, judeţul 
Neamţ, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiilor publice vacante de: 1.Inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, în 
cadrul Compartimentului Secretariat, 
registrul agricol şi stare civilă -funcție 
publică de execuție; 2.Consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului Urbanism şi amena-
jarea teritoriului -funcție publică de 
execuție; 3.Consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent, în cadrul Comparti-
mentului Juridic -funcție publică de 
execuție. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Oniceni astfel: 
-Proba scrisă în data de 17 decembrie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 20 decembrie 2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, din 
cadrul Compartimentului Secretariat, 
registrul agricol şi stare civilă; Condiții 
specifice: a)studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul agricol, silvic, administrativ, 
economic; b)vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice- 2 ani. 2.Pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant, din 
cadrul Compartimentului Urbanism şi 
amenajarea teritoriului; Condiții speci-
fice: a)studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 

domeniul construcții, urbanism şi ştiințe 
juridice; b)vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice- 
0 ani. 3.Pentru ocuparea funcției publice 
de execuţie vacante de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional asistent, din 
cadrul Compartimentului Juridic; 
Condiții specifice: a)studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiințe juridice; b)
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice- 2 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
secretariatul Primăriei Oniceni. Relaţii 
suplimentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul instituției: Primăria Comunei 
Oniceni, str.Eroilor, nr.56, persoană de 
contact: secretar: Palade Mirela, telefon/
fax: 0233.763.661, e-mail: primaria_
oniceni@yahoo.com

l În conformitate cu prevederile art.57, 
alin.4 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul Funcţionarilor Publici, rerepu-
blicată şi modificată, Primăria Comunei 
Cenad, cu sediul în Cenad, str.Principală, 
nr.652, judeţul Timiş, cod poştal: 307095, 
tel./fax: 0256.374.501, www.cenad.ro, 
e-mail: primaria@cenad.ro, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de consilier I debu-
tant (Compartiment Achiziții publice). 
Proba scrisă se va desfăşura în data de 
19.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu se 
va desfăşura în data de 21.12.2018, ora 
10.00. Probele se vor desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Cenad, din locali-
tatea Cenad, str.Principală, nr.652, jud.
Timiş, Sala de şedințe. Dosarele de 
înscriere ale candidaţilor la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la Primăria Comunei 
Cenad, str.Principală, nr.652, judeţul 
Timiş. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: -Studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
ştiințelor economice/administrative /
manageriale/tehnice; -Nu necesită 
vechime. Bibliografia şi actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afişate la sediul Primăriei Comunei 
Cenad, judeţul Timiş, şi pe pagina de 
internet: www.cenad.ro. Relații supli-
mentare la numărul de telefon: 
0256.374.501.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Arad scoate la concurs, prin încadrare 
directă, un post contractual vacant de 
muncitor calificat IV-I (mecanic auto- 
HG nr.286/2011). Nivelul studiilor: 

Societatea ELPREST GOSTILELE SRL, cu sediul în sat Tămădău Mare, com. Tămădău
Mare, jud. Călărași, CUI 26283962, tel. 0722.694.300,

ANGAJEAZĂ 
5 muncitori necalificați în agricultură, COD COR 921302. 

CV-urile se pot trimite la adresa de mail: 
  tancueugen@yahoo.com până la data de 14.11.2018. 

Selecția va avea loc în data de 15.11.2018.
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-studii generale sau medii în domeniul 
tehnic-auto; Vechimea în specialitatea 
studiilor: -minim 1 an. Concursul se va 
desfăşura la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Arad, cu sediul în 
comuna Vladimirescu, str.Jandarmeriei, 
nr.1-3, judeţul Arad, după următorul 
calendar: -data desfăşurării concursului: 
13.12.2018, ora 10.00 (proba practică) şi 
18.12.2018, ora 10.00 (interviul); -data-li-
mită de depunere a dosarelor de concurs: 
26.11.2018, ora 15.00. Date de contact: 
Serviciul Resurse Umane, telefon: 
0257.514.922, int.24557.

l Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer 
Literat”, cu sediul în localitatea Făgăraş, 
str.Mihai Viteazul, nr.1, judeţul Braşov, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de custode 
gestionar M II, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 5 
decembrie 2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10 decembrie 2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Custode gestionar: 
-studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în domeniul de 
specialitate: 6 luni; -cunoaşterea unei 
limbi străine; -condiții specifice: abilităţi 
de comunicare în public, lucru în echipă, 
disponibilitate de a desfăşura ocazional 
program prelungit. 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 Muzeului 
Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, strada 
Mihai Viteazul, nr.1, respectiv până în 
data de 26 noiembrie 2018, ora 14.00. 
Relaţii suplimentare la sediul Muzeului 
Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, strada 
Mihai Viteazul, nr.1, persoană de contact: 
Kovacs Marioara -Departament Admi-
nistrativ, telefon: 0768.186.571, e-mail: 
muzeufagaras@yahoo.com.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post de 
referent de specialitate, gradul I, pe 
durată nedeterminată, la Serviciul Achi-
ziții Publice. Condiţii specifice de partici-
pare: -Diplomă de licență în ştiințe 
economice; -6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, în data de 05.12.2018, ora 9.00- 
proba scrisă şi în data 10.12.2018, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina- Serv.RUNOS, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, până în data de 23.11.2018 şi 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia de concurs 
este afişată 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.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Satu Mare scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedeterminată, în 
condiţiile Legii nr.53/2003 -Codul 
Muncii, republicată, şi HG nr.286/2011, 
toate cu modificările şi completările 
ulterioare, postul vacant de personal 
contractual de la Serviciul Logistic din 
cadrul inspectoratului: 1 (un) post de 
muncitor calificat IV-I (lăcătuş) -studii 
gimnaziale, nefiind necesară vechime 
minimă în muncă şi în specialitate. 
Pentru înscriere, candidaţii vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului comisiei 

de concurs, până la data de 26.11.2018, 
ora 15.00, la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Satu Mare. Concursul se va 
desfăşura la sediul Inspectoratului din 
Mun.Satu Mare, str.E.Teodoroiu, nr.1, 
judeţul Satu Mare, şi va consta în susţi-
nerea următoarelor probe: 1.Probă prac-
tică: 10.12.2018, începând cu ora 10.00; 
2.Interviul: 13.12.2018, începând cu ora 
10.00. Relaţii suplimentare privind 
condiţiile de participare, documentele 
necesare, bibliografia şi tematica se pot 
obţine de pe portalul: posturi.gov.ro şi pe 
pagina de internet a inspectoratului, la 
adresa: www.jandarmeriasatumare.ro 
sau de la Serviciul Resurse Umane al 
inspectoratului, în zilele lucrătoare, 
secretariatul comisiei de concurs fiind 
asigurat de plt.adj.Romaniuc Alexa 
-tel.0261.769.760, int.24550.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare Ploieşti, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 286/2011 cu modifică-
rile şi completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante din cadrul Serviciului 
Cabinete Medicale Școlare de: • asistent 
medical, grad principal - 1 post; • asis-
tent medical, grad debutant - 1 post. 
Condiții de participare: • absolvent 
şcoala postliceală sanitară sau echivalare 
conform HG nr. 797/1997; • examen 
grad principal, după caz; • condiții gene-
rale prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. 
nr. 286/2011, actualizată. Concursul se va 
desfăşura la sediul din Pța. Eroilor nr. 
1A, după cum urmează: • înscrierile - în 
perioada 12 - 23.11.2018, orele 9.00 - 
14.00; • proba scrisă - în data de 
10.12.2018 ora 9.30; • proba interviu - în 
data de 12.12.2018 ora 9.30. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura institu-
ției şi trebuie să conțină obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din 
anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare sunt afişate la 
sediul instituției şi pe site-ul www.
asscploiesti.ro. Alte relatii se pot obține la 
Resurse Umane - tel. 0740178780.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare Ploieşti, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 286/2011 cu modifică-
rile şi completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea postului 
vacant de: medic coordonator - 1 post la 
serviciul cabinete medicale scolare. 
Condiții de participare: • diplomă de 
medic sau diplomă de licență în medi-
cină/diplomă sau diplomă de licență de 
medic stomatolog/dentist; • stagiul de 
rezidențiat terminat, după caz; • certifi-
care ca membru al Colegiului medicilor/
Colegiul Medicilor Dentisti, vizat pe anul 
2018; • condiții generale prevăzute de 
art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011, 
actualizată. Concursul se va desfăşura la 
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A, după cum 
urmează: • înscrierile - în perioada 12 - 
23.11.2018, orele 9.00 - 14.00; • proba 

scrisă - în data de 11.12.2018 ora 9.30; • 
proba interviu - în data de 13.12.2018 ora 
9.30. Dosarele de înscriere se depun la 
registratura instituției şi trebuie să 
conțină obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din anexa la H.G. nr. 
286/2011, actualizată. Condițiile de 
participare sunt afişate la sediul institu-
ției şi pe site-ul www.asscploiesti.ro. Alte 
relatii se pot obține la Resurse Umane - 
tel. 0740178780. 

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”, cu sediul în locali-
tatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozo-
vici, nr.1, în conformitate cu prevederile 
HG 286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractual temporar vacante, pe durată 
determinată: -1 (un) post asistent 
medical, generalist (PL)- Secţia Clinică 
IV- Boli Infecţioase Adulţi. Concursul se 
va desfăşura la sediul institutului, după 
următorul calendar: -Termenul de depu-
nere a dosarelor: 19.11.2018, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
27.11.2018, ora 10.00; -Proba scrisă: în 
data de 29.11.2018, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 06.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echiva-
lare conform HG nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor lice-
elor sanitare, promoţiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare; -6 luni vechime ca asistent 
medical. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei 
Balş”, persoană de contact: referent 
Ştefan Alexandru-Marius, telefon: 
021.201.09.80, interior: 3055, adresa 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

l U.M. 02495 Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie de consilier clasa I 
grad profesional asistent în biroul politici 
NATO din secţia NATO la Direcţia poli-
tici de apărare. Condiţii de studii: studii 
universitare de licenţă cu diplomă, 
respectiv, studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul funda-
mental ştiinţe sociale, matematică şi 
ştiinţe ale naturii sau ştiinţe umaniste şi 
arte (ramură de ştiinţă: filologie sau 
istorie). Cunoştinţe de operare/progra-
mare pe calculator: se dovedesc pe baza 
unor documente, emise în condiţiile legii, 
care să ateste deţinerea competenţelor în 
utilizarea pachetului informatic MS 
(Word, Excel, Power Point), lucru în 
reţea, transfer de date, browser 

INTERNET -nivel avansat. Limbi 
străine: nivel avansat de comunicare în 
limba engleză sau franceză -se vor testa 
în cadrul probei scrise şi a probei de 
interviu; Vechime în specialitatea nece-
sară exercitării funcţiei publice: minim 1 
an. Concursul se organizează la sediul 
instituţiei şi constă în următoarele probe: 
- proba scrisă, în data de 13.12.2018, ora 
10.00; - interviul, în data de 19.12.2018, 
ora 10.00. Detalii privind condiţiile speci-
fice de participare la concurs, tematica şi 
bibliografia vor fi afişate la sediul institu-
ţiei şi pe pagina web de Internet a depar-
tamentului (www.dpap.mapn.ro). Alte 
date necesare se pot obţine la tel. 
0214104040 int. 1011282. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei, 
Str. Izvor nr.110, sector 5, Bucureşti, în 
termen de 20 de zile de la publicare şi 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare.

l Primăria comunei Cernica, județul 
Ilfov cu sediul în comuna Cernica, str.
Traian nr.10, județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminată  a următoarelor 
funcții contractuale de execuție vacante 
-personal auxiliar în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Cernica, județul Ilfov: •14 funcții 
contractuale de execuție vacante de 
muncitor necalificat întreținere; • 3 
funcții contractuale de execuție vacante 
de femeie de serviciu; • 1 funcție 
contractualã de execuție vacantă de 
îngrijitor. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județul Ilfov, în data de 10 decembrie 

2018, la ora 11.00- proba scrisă şi 12 
decembrie 2018 -interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conținã în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 
6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile 
şi completãrile ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se 
afişeazã la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: studii 
minime generale, minim 2 ani vechime. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov şi la nr.de telefon  (021) 369.53.08.

l Primăria comunei Cernica, județul 
Ilfov cu sediul în comuna Cernica, str.
Traian nr.10, județul Ilfov organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminată  a 2 funcții 
contractuale de execuție vacante de 
muncitor calificat întreṭinere -personal 
auxiliar în cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Cernica, 
județul Ilfov. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei comunei Cernica, 
județul Ilfov, în data de  11 decembrie 
2018, la ora 11.00- proba scrisă şi 13 
decembrie 2018 -interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 
6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţiile de 
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GATA!
Simplu, nu?

participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: -studii 
minime generale, permis conducere 
categoriile B, C, E, minim 2 ani vechime. 
Relaţii suplimentare se  pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov şi la nr.de telefon  (021) 369.53.08.

CITAŢII
l In atentia dnilor Toth Zoltan si Toth 
Tibor! Va aducem la cunistiinta faptul ca 
se dezbate succesiunea defunctei Toth 
Ilona nasc. Jako, decedata in data de 
07.01.1993, ultimul domiciliul avand in 
loc. Dobolii De Sus jud. Covasna. Va 
rugam sa va prezentati in data de 
27.11.2018 ora 11 la biroul notarial 
Gramada Gheorghe situat in loc. Sfantu 
Gheorghe, str. Luceafarului nr. 13, jud. 
Covasna. 

l Numita Arvatu Georgiana Valentina 
cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna 
Targsoru Vechi, sat Targsoru Vechi, str. 
Pepinieri, nr. 51, jud. Prahova, este citata 
la Judecatoria Ploiesti in 26.11.2018, 
Sala 6, timpul 1 in calitate de parata in 
dosarul 13364/281/2018, in procesul de 
divort cu reclamantul Arvatu Florin.

l Se citează pârâta Michie Viorica, în 
dosarul 98/828/2017 aflat pe rolul Jude-
cătoriei Topoloveni, judeţul Argeş, având 
ca obiect partaj succesoral, cu termen la 
data de 12 decembrie 2018.

l Se citează Paka Solutions SRL, din 
Șelimbăr, str. Theodor Aman nr. 5 jud. 
Sibiu, CUI RO 30287342, în data de 
03.12.2018, ora 09.00, camera sala A, 
complet C1 civil urgențe, la Judecătoria 
Sibiu în calitatea de debitor, în dosarul 
4620/306/2018, având ca obiect ordonață 
de plată introdusă de Elcor Paper SRL.

l În dos. 1977/246/2018 al Judecătoriei 
Ineu, reclamantul Reghis Ioan dom. în 
Cherelus, nr.101, jud.Arad, în contradic-
toriu cu Reghis Ioan, decedat în 
21.04.1963, cu ultim domiciliu în 
Cherelus, solicită înscrierea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului din Cherelus, nr. adm. 101 (nr. 
vechi 279), înscris în CF 307382 Sicula, 
top 505, 506, compus din casă şi teren în 
supraf. de 1mp. În baza art.130 din 
Decretul Lege 115/1938, toți cei interesați 
pot formula opoziție la Judecătoria Ineu.

l Bandula Valentin, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Petrila, str.8 Martie, 
bloc 27, sc.1, et.8, ap.106, jud. Hune-
doara, Bandula Alexandru, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Com.Ceanu Mare, 
sat Boldut, nr.68, jud. Cluj, Prodan Iosif 
şi Salajean Alesandru, ambii cu domici-
liul necunoscut, toți sunt citați pe data de 
17.01.2019 la Judecătoria Turda în 
dosarul nr.480/328/2018 în calitate de 
pârâți.

l Numita Golban Plettl Carina, în cali-
tate de pârâtă în dosar nr.3558/295/2017, 
este citată pentru data de 12 Decembrie 
2018, ora 9.00, la Judecătoria Sânnicolau 
Mare, în proces cu reclamantul Ketter 
Nikolaus Iosif, având ca obiect acțiune 
în constatare.

l Numita Feher Violeta Mihaela 
născută Tuinea la data de 02.06.1962 în 
localitatea Codlea, jud. Braşov în calitate 
de fiica a defunctului Tuinea Nicoleta 
Cornel, decedat la 13.02.2018, este citată 
că în data de 4.12.2018, ora 11:00, să se 
prezinte la SPN Beschia & Vrabie cu 
sediul în Braşov, str. De Mijloc, nr. 42, ap. 

2, pentru dezbaterea succesorală a 
defunctului mai sus menţionat.

l Numitul Vîliță Iorgu, cu ultimul domi-
ciliu în Caracal, str.Buzeşti, nr.25, este 
chemat ca pârât pentru divorț de recla-
manta Vîliță Liliana Ileana la Judecă-
toria Caracal în dosarul 4328/207/2018 
cu termen la data de 26.11.2018.

l Pârâta Lazăr Alina Cătălina este 
c i tată ,  în  dosar  de  divorț ,  nr. 
12102/302/2018, pentru termenul din 
29.11.2018, ora 9.00, la Judecătoria 
Sector 5, Bucureşti, în proces cu Lazăr 
Ionel Cosmin, în calitate de reclamant.

DIVERSE
l Bucur SA informează investitorii că 
Raportul trimetrial la 30.09.2018, 
întocmit în conformitate cu prevederile 
Legii nr.24/2017 şi ale Regulamentului 
ASF nr.5/2018, este disponibil şi poate fi 
vizualizat de persoanele interesate, înce-
pând cu data de 08.11.2018, prin Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, 
website-ul http://www.bvb.ro la simbolul 
BUCV, cât şi pe website-ul http://
bucurcom.ro, secțiunea „Acționariat– 
Documente”. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul societăţii, tel. 
021.323.67.30; fax: 021.323.67.36; e-mail 
office@bucurcom.ro.

l Admite cererea formulată de Tîrni-
ceru Maria, CNP 2690603221183 cu 
domiciliul procesual ales la cabinet 
avocat Georgiana Huțanu din Iaşi, 
şoseaua Nicolina nr.64, bloc 985A, tr.1, 
ap.14, județul Iaşi în contradictoriu cu 
pârâtul  Tîrniceru Vasi le ,  CNP 
165031227780, cu domiciliul în comuna 
Țigănaşi, sat Țigănaşi, strada Raiului 
nr.13, județul Iaşi, citat prin publicitate, 
prin curator special, avocat Bîrliba 
Iuliana. Desface prin divorț căsătoria 
încheiată la data de 29.04.1989, înregis-
trată în Registrul de Stare Civilă al 
Primăriei comunei Țigănaşi, jud. Iaşi, 
sub nr.8 din data de 29.04.1989 din culpa 
pârâtului. Dispune efectuarea mențiu-
nilor corespunzătoare pe actul de căsă-
torie înregistrat în registrul de Stare 
Civilă al Primăriei comunei Țigănaşi, 
jud. Iaşi, sub nr.8 din data de 29.04.1989. 
Dispune ca reclamanta să revină la 
numele purtat anterior căsătoriei, acela 
de Iacob.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită administrator 
judiciar conform Sentinta nr. 752 din 
data de 31.10.2018 pronunţată de Tribu-
nalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal - 
B i r o u l  f a l i m e n t ,  î n  d o s a r u l 
3184/105/2018, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei impo-
triva debitoarei Gantdor Expert SRL, cu 
sediul în Ploieşti, B-dul Bucureşti, Nr. 28, 
Camera 311, Etaj 3, Județ Prahova, 
înregistrată la ORC sub nr. J29/518/2013, 
cod de identificare fiscală 31454066. 
Termenul limită pentru înregistrare 
cerere de admitere creanta este 
17.12.2018. Termenul limită pentru 
întocmirea tabelului preliminar al crean-
ţelor este 07.01.2019. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv este 
01.02.2019. Adunarea creditorilor are loc 
la data de 14.01.2019 ora 15.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judet:  Prahova 
Denumire UAT: Baltesti. Sector cadas-

tral: S12 OCPI Prahova anunta publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 
12, pe o perioada de 60 de zile calen-
daristice, conform art. 14 alin. (1) si (2) 
din Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Data de inceput a afisarii: 20.11.2018. 
Data de sfarsit a afisarii: 18.01.2019. 
Adresa locului afisarii publice: Primaria 
Baltesti, Com. Baltesti, Str. Bisercii, nr. 
23. Repere pentru identificarea locatiei: 
centrul satului Baltesti, nr. 23, comuna 
Baltesti. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primaria Baltesti, Com. Baltesti, 
Str. Bisercii, nr. 23 si site-ul ANCPI. Alte 
indicatii utile pentru cei interesati: tel. 
0244 219 023, fax  0244 219 486, e-mail  
primar@primariabaltesti.ro. Informatii 
privind Programul national de cadastru 
si carte funciara 2015-2023 se pot obtine 
de pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/. 

l Anunt. Primaria Comunei Herasti, 
judetul Giurgiu, va instiinteaza cu privire 
la faptul ca, in data de 20.11.2018, se 
publica documentele tehnice necesare 
realizarii proiectului “Realizare lucrari 
de inregistrare sistematica a imobilelor la 
nivel de sector cadastral in vederea 
inscrierii imobilelor in sistemul integrat 
de cadastru si carte funciara” pentru 
sectorul cadastral nr.3, in conformitate cu 
prevederile art.11, alin. (2), litera “j” si 

“k”, coroborat cu art.14, alin.(1) din 
Legea nr.7/1996, privind cadastrul si 
publicitatea imobiliara, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Afisarea docu-
mentelor tehnice, se va face pe o perioada 
de 60 zile, la sediul Primariei Comunei 
Herasti, Judetul Giurgiu, din Strada 
Principala nr.14.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 
13726/55/2018, cu termen de judecata la 
data de 12.12.2018, avand ca obiect 
cererea petentului Stanciu Aurel, domici-
liat in Arad, str. Poetului, nr. 61/B, bl. Z6, 
sc. B,ap. 13, jud. Arad, pentru consta-
tarea dobandirii de catre acesta a drep-
tului de proprietate  prin prescriptiie 
achizitiva asupra cotei de 1/1 din 
imobilul teren intravilan  situat in loc 
Secusigiu FN, jud. Arad, inscris in CF 
nr.300122 Secusigiu, nr. top 200-201/2, in 
suprafata de 727 mp, dupa proprietarul 
tabular Stanciu Ioan decedat la data de 
27.03.1993. Persoanele interesate pot 
face opozitie la numarul de dosar indicat 
mai sus in termen de o luna de la data 
publicarii prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu preve-
derile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, 
republicată, cu modificările şi completă-

rile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, ale Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, ale 
Regulamentului CNVM nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente finan-
ciare şi operațiuni de piață, ale Regula-
mentului CNVM nr. 6/2009 privind 
exercitarea unor anumite drepturi ale 
acţionarilor in cadrul adunărilor generale 
ale societăţilor, modificat şi completat 
prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, 
Regulamentul ASF nr.13/2014, şi ale 
Actului Constitutiv al Romaero S.A., 
Consiliul de 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 la data de 13.12.2018 ora 
14.00, la sediul societăţii din Bucureşti, 
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii inregistraţi in 
Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
de 04.12.2018 cu următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea modificării şi completării 
art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități 
secundare  din Actul constitutiv al 
ROMAERO S.A. după cum urmează: 1.1 
Poziția „19) 5629 -cantine” se modifică, 
conform C.A.E.N. rev. 2  în „19) 5629 
-Alte servicii de alimentatie n.c.a.” 1.2. 
Art. 6 Obiectul de activitate - Activități 
secundare  se completează cu: poziția 53) 
activitatea având codul CAEN: 5210- 
Depozitări; poziţia 54) activitatea având 
codul CAEN 7410 - Activităţi de design 
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specializat; poziția 55) activitatea având 
codul CAEN: 8230- Activități de organi-
zare a expozițiilor, târgurilor și congre-
selor. 2. Aprobarea mandatării Directorul 
General al Romaero S.A. să semneze 
Actul Constitutiv actualizat. 3. Aprobarea 
ex-date de 07.01.2019 și a datei de 
08.01.2019 ca dată de înregistrare. 4. 
Împuternicirea directorului general al 
societăţii pentru a îndeplini toate formali-
tăţile necesare în vederea înregistrării 
hotărârilor Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor în faţa autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără a se 
limita, la Oficiul Registrului Comerţului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori București., Depozitarul 
Central. Mandatarul sus menţionat va 
putea delega puterile acordate conform 
celor de mai sus oricărei persoane după 
cum consideră necesar. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: de a introduce până la 
data de 27.11.2018 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 27.11.2018 proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării gene-
rale 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 acţio-
nari, sub condiţia respectării art. 13 (2) 
din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 
Drepturile prevăzute anterior pot fi exer-

citate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). Documentele și informaţiile 
referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi precum și proiectul de hotă-
râre supus dezbaterii și aprobării AGEA 
sunt disponibile la sediul Romaero S.A., 
la Secretariatul AGA, începând cu data 
de 12.11.2018, precum și pe website-ul 
societăţii Romaero S.A.: www.romaero.
com. Participarea la ședinţa adunării 
generale a acţionarilor se face conform 
legislaţiei specifice in vigoare și Actului 
Constitutiv al Romaero S.A., prin repre-
zentare directa sau pe baza de împuterni-
cire generală/specială. Formularele de 
imputernicire generală/specială pentru 
reprezentare in AGEA și buletinele de vot 
prin corespondenţă se pot obţine: la 
Secretariatul AGA precum și pe websi-
te-ul societăţii Romaero S.A.: www.
romaero.com, secţiunea Legături - 
Romaero Info - Informaţii acţionari, 
începând cu data de 12.11.2018 și vor fi 
depuse la sediul societăţii sau transmise 
prin mijloace electronice, cu semnătură 
electronică extinsă, la adresa de e-mail 
office@romaero.com,  până cel târziu la 
data de 13.12.2018 ora 13.00. In situaţia 
în care la prima convocare nu se întru-
nesc condiţiile legale de reprezentare, 
A.G.E.A. se reprogramează pentru data 
de 14.12.2018, în același loc, la aceeași 
oră, cu aceeași ordine de zi și dată de 
referinţă. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/599.41.04;  fax 
021/319.20.82. Președinte C.A. Ştefan 
Paraschiv.

l Convocare: Consiliul de Administrație 
al societății Donaris Tours SRL cu sediul 
în București, Şoseaua Virtuții, nr.7, bl.R3, 

scara 2, parter, Spațiul S3, sector 6, 
având J40/4980/1998, CUI RO10595925,  
convoacă Adunarea Generală Extraordi-
nară a Asociaților, în ședință extraordi-
nară, în data de 20.11.2018, ora 11, la 
sala de consiliu a societății Subansamble 
Auto SA, din Pitești, strada George 
Coșbuc nr. 59, județul  Arges, cu urma-
toarea ORDINE DE ZI: 1) Aprobarea 
majorării capitalului social total al 
Donaris Tours S.R.L. cu suma de 15.000 
lei, respectiv de la suma de 10.000 lei la 
suma de 25.000 lei, prin incorporarea 
rezervelor. Majorarea capitalului social se 
va face prin mărirea numărului de părți 
sociale cu 1.500 părți sociale noi, de la 
1.000 părți sociale la 2.500 părți sociale, 
fără a modifica valoarea nominala a unei 
părți sociale. Părțile sociale nou emise 
vor fi distribuite către asociați proporți-
onal cu cota de participare deținută 
anterior. 2) Aprobarea actualizării actului 
constitutiv al societății ca urmare a modi-
ficărilor intervenite. 3) Împuternicirea 
persoanelor care vor efectua actualizarea 
actului constitutiv precum și a celor care 
vor efectua operațiunile prevăzute de 
lege în fața ORC Argeș. 4) Diverse 
probleme în competența de rezolvare a 
Adunării Generale a Asociaților. În situ-
ația neîntrunirii quorumului statutar la 
prima ședință, se anunță a II-a convocare 
a Adunării Generale a Asociaților pentru 
data de 21.11.2018, ora 10, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi. Începând cu 
data publicării prezentei, Convocatorul, 
textul integral al documentelor și materi-
alelor informative cu privire la punctele 
de pe ordinea de zi și care urmează a fi 
prezentate Adunărilor Generale, precum 
și proiectele de hotărâri ale AGA sunt 
puse la dispoziția asociaților la sediul 

societății, în zilele lucrătoare, între orele 
10-14, unde vor fi consultate și comple-
tate de aceștia. Președinte C.A., ing. 
Gheorghe Badea.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judetul Iasi, organi-
zeaza licitatie publica deschisa in data de 
29.11.2018, ora 10.00 pentru concesionare 
platforma betonata in suprafata de 
245,29mp, pentru desfasurare activitati de 
colectare selectiva deseusi. Data limita 
pentru depunserea ofertelor: 29.11.2018 ora 
9,00. Caietul de sarcini poate fi obtinut de 
la Biroul Achizitii Publice din cadrul Pria-
mariei Comunei Miroslava, judetul Iasi. 
Costul caietului de sarcini este de 50 lei.

l OCPI Prahova, str.Unirii, nr.2, Ploiești, 
intenţionează cumpărarea unui imobil cu 
destinaţia de sediu administrativ, situat 
în Municipiul Ploiești. În acest sens, 
documentaţia de cumpărare se poate 
ridica gratuit de la sediul instituţiei sau se 
poate descărca de pe site-ul: www.ocpiph.
ro, începând cu data de 09.11.2018. 
Relaţii la telefon: 0244.51.4907, int.226 
sau ph@ancpi.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificate constatator nr. 
50373/10.09.2010 si 3377/24.10.2011, 
eliberate de ORC Arad pentru Telcian 
Calin Cristian II.Le declar nule

l Pierdut Certificat de membru OAMG-
MAMR filiala Arad, pe numele Potra 
Nicoleta Rodica.

l Pierdut certificat de înregistrare și 
certificat constatator la sediul social 
pentru societatea Perfect Body 
Contour SRL, J40/10937/2013 și CUI: 
32199212, cu sediul social în Bucu-
rești, Sectorul 1, str.Ecaterina Teodo-
roiu, nr.19, ap.1, demisol. Le declar 
nule.

l United Media Corporation SRL, CUI 
RO12797530, declar pierdut Certificatul 
de inregistrare fiscala cu seria: R NR 
1677230, IL DECLAR NUL.

l Pierdute carte de identitate, permis de 
conducere, carnet de student, legitimatie 
de student, pe numele Giurcanu Andra 
Oana. Le declar nule.

l Pierdut supliment diplomă de licenţă 
seria A1, nr. 0157513, emisă de Academia 
de Studii Economice București, pe 
numele Mihalache I. Marinela Carmen, 
sesiunea iulie 2008, Facultatea de 
Finanţe, Asigurări, Bănci și Burse de 
Valori.

l Pierdut certificat constatator pentru 
sediul secundar din București, sector 4, 
Bulevardul Gh. Şincai nr. 1, C1, Cam. 
15A, et. 1, aparţinând Quartz Prod SRL, 
CUI 14117893, J40/7064/2001. Îl declar 
nul.

l SC Softskills SRL cu sediul în Splaiul 
Independenţei 273C, având CUI 
37914660. Declar pierdut certificat 
constatator emis de ONRC și acte înfiin-
ţare firmă.


