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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Angajez femeie pentru a îngriji  
bătrână la domiciliu. Detalii la telefon: 
0744. 570.024.

l Caut menajeră, fără vicii, fără obli-
gații, pe perioadă lungă, ofer locuință, 
doamna poate fi și pocăită, cu contract 
de muncă. 0758/626215.

l SC Mono Bau SRL, cu sediul social 
în loc.Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, 
nr. 18, ap. 1, jud. Harghita, pune la 
dispoziție 14 locuri de muncă pentru 
muncitori necalificați în construcții. 
Detalii la tel. 0744.691.401.

l Liceul Tehnologic „Dragomir 
Hurmuzescu” București organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant: 1 post Administrator de 
Patrimoniu (probe: scrisă, interviu). 
Data concursului: 25.11.2019. Depu-
nerea dosarelor se face până în peri-
oada14-20.11.2019, în intervalul orar 
10.00-14.00 la secretariatul unităţii. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
021.256.00.83,  0721.278.528, 
0735.173.943.

l Teatrul Municipal „Matei Vișniec” 
Suceava organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție vacante de 
actor, grad profesional IA -1 post, în 
cadrul Compartimentului Artistic. 
Condiţiile de participare la concurs 
sunt următoarele: 1) generale: cele 
prevăzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru -Anexa la HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare; 2)specifice pe post: -nivelul 
studiilor: superioare; -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul Artelor 
spectacolului (Actorie); -vechime în 
specialitate: minimum 6 ani și 6 luni; 
-bărbat, limite de vârstă: 35-40 ani 
-conform prevederilor art.14 din 
Ordonanța nr.21/2007, privind institu-
țiile și companiile de spectacole sau 
concerte, precum și desfășurarea acti-
vității de impresariat artistic, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Concursul va consta în susţinerea a 
două probe de către candidaţii decla-
raţi admiși la selecţia dosarelor, 
respectiv: proba practică și interviul. 
Concursul se organizează conform 
calendarului următor: -15 noiembrie 
2019, ora 12.00 -data-limită pentru 
depunerea dosarelor; -25 noiembrie 
2019, ora 09.00 -proba practică; -27 
noiembrie 2019, ora 10.00 -interviul. 
Depunerea dosarelor de concurs și 
desfășurarea celor două probe de 
concurs vor avea loc la sediul 
Teatrului  Municipal „Matei Vișniec” 
Suceava, situat în strada Dragoș Vodă, 

nr.1, localitatea Suceava, județul 
Suceava. Detalii privind condiţiile 
specifice și bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând: https://www.
teatrulmateivisniec.ro/ro/anunturi/
angajari/. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Teatrului Municipal 
„Matei Vișniec” Suceava, str.Dragoș 
Vodă, nr.1, localitatea Suceava, județul 
Suceava, Compartimentul Resurse 
Umane, camera 205, telefon: 
0330.803.995 sau 0759.048.681.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de consilier juridic, gradul 
IA, la Serviciul de Management al 
Calității Serviciilor Medicale, a unui 
post vacant de consilier juridic, gradul 
II, la Compartimentul Relații cu 
Publicul, și a unui post de consilier 
juridic, gradul debutant, la Comparti-
mentul Juridic, din cadrul Biroului 
Juridic și Relații cu Publicul, pe 
durată nedeterminată. Condiţii speci-
fice de participare: -pentru postul de 
consilier juridic, gradul IA: -studii 
universitare absolvite cu diplomă de 
licență, în drept sau științe juridice; -6 
ani și 6 luni vechime în specialitate; 
-abilități în utilizarea PC; -pentru 
postul de consilier juridic, gradul II: 
-studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență, în drept sau științe 
juridice; -6 luni vechime în speciali-
tate; -abilități în utilizarea PC; -pentru 
postul de consilier juridic debutant: 
-studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență, în drept sau științe 
juridice; -abilități in utilizarea PC. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 26.11.2019, ora 
9.00- proba scrisă și proba interviu în 
termen de 4 zile lucrătoare de la proba 
scrisă. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNO, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 14.11.2019 
și trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afișată la sediul unităţii și 
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obține 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serviciul RUNO sau 
la numărul de telefon: 0349.802.550.

l Școala Gimnazială Grigore 
Geamănu Turcinești, cu sediul în 
comuna Turcinești, sat Turcinești, 
nr.323, județul Gorj, organizează 
concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a funcției contractuale 
vacante de administrator financiar 
(contabil), 0,50 normă, studii superi-
oare, treapta profesională III, conf.
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul Școlii Gimna-

ziale Grigore Geamănu Turcinești și 
va consta în următoarele probe: 
-proba scrisă, în data de 26 noiembrie 
2019, ora 09.00; -proba interviu, în 
data de 29 noiembrie 2019, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească cumu-
lativ următoarele condiţii: 1.Condiţii 
generale prevăzute de art.3 din Regu-
lamentul-cadru anexă la HG 
nr.286/2011, privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale: a)are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
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 exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condiţiile de studii și, după caz, 
de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. 2.Condiţii 
specifice: -studii superioare economice 
în domeniul contabilitate, dovedite cu 
diplomă de licență; -vechime în dome-
niul financiar-contabil: minim un an; 
-competențe de operare PC: Edusal, 
Excel, Word, Internet, Programe de 
contabilitate; -sociabil, comunicativ, 
abilități de muncă în echipă; -reco-
mandare de la ultimul loc de muncă 
în domeniul financiar-contabil; -orice 
curs de perfecționare reprezintă 
avantaj. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs se depun 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României, Partea 

III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Grigore Geamănu Turcinești. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul 
Școlii Gimnaziale Grigore Geamănu 
Turcinești, telefon: 0253.226.570, 
e-mail: scoala_turcinesti@yahoo.com, 
persoană de contact: doamna Cotan 
Sinela, secretar, tel.0766.270.994.

l Aeroportul Internațional Mara-
mureș RA, cu sediul în localitatea 
Tăuții Măgherăuș, str.66, nr.22, judeţul 
Maramureș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractual 
vacante -agent securitate aeropor-
tuară: 3 (trei) posturi, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 25.11.2019, ora 10.00; -Interviul în 
data de 27.11.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Absolvent studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat; 2.Fără ante-
cedente penale; 3.Are cetăţenia 
română; 4.Cunoaște limba română, 
scris și vorbit; 5.Are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale, 
respectiv 18 ani; 6.Are capacitate 
deplină de exerciţiu; 7.Are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie; 8. Îndeplinește 
condiţiile de studii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; 
9.Nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni; 
10.Vechimea în muncă nu este obliga-

torie. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs la sediul 
Aeroportului Internațional Mara-
mureș RA, Serviciul Resurse Umane, 
până la data de 15.11.2019. Relaţii 
suplimentare la sediul Aeroportului 
Internațional Maramureș RA, la 
Secretariat sau  Biroul Resurse 
Umane, la telefon: 0262.293.444, la 
adresa de e-mail: office@aimm.eu și/
s a u  h r @ a i m m . e u ,  t e l e f o n : 
0262.222.245, fax: 0262.223.394 și/sau 
pe pagina de internet: www.aimm.eu

l Spitalul Municipal Sighișoara, cu 
sediul în Sighișoara, str.Zaharia Boiu, 
nr.40, judeţul Mureș, organizează, în 
conformitate cu HG nr.286/2011, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante, pe 
perioadă nedeterminată: -Asistent 
medical de farmacie -1 post: -diplomă 
PL/SSD/S în specialitatea asistent 
medical de farmacie; -adeverinţă de la 
OAMGMAMR pentru participare la 
concurs; -fără condiţii de vechime. 
-Asistent medical de laborator -1 post: 
-diplomă PL/SSD/S în specialitatea 
asistent medical de laborator; -adeve-
rinţă de la OAMGMAMR pentru 
participare la concurs; -fără condiţii 
de vechime. -Personal auxiliar sanitar 
(infirmieră -6 posturi și îngrijitoare -2 
posturi): -diplomă de absolvire a școlii 
generale; -fără condiţii de vechime. 
-Muncitor calificat (tâmplar -1 post): 
-diplomă de absolvire a liceului sau a 
școlii profesionale; -diplomă/certificat 
de calificare în meseria de tâmplar; 
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-fără condiţii de vechime. -Muncitor 
calificat (bucătar -1 post): -diplomă de 
absolvire a liceului sau a şcolii profesi-
onale; -diplomă/certificat de calificare 
în meseria de bucătar; -fără condiţii de 
vechime. -Muncitor necalificat -1 post: 
-diplomă de absolvire a şcolii generale; 
-fără condiţii de vechime. Concursul 
se va desfăşura în două etape, astfel: 
-proba scrisă în data de 25.11.2019, 
astfel: -ora 10.00 -pentru asistenți 
medicali, muncitor calificat-tâmplar şi 
muncitor necalificat; -ora 13.00 
-pentru personal auxiliar sanitar şi 
muncitor calificat-bucătar; -interviul 
în data de 29.11.2019, astfel: -ora 
10.00 -pentru asistenți medicali, 
muncitor calificat-tâmplar şi muncitor 
necalificat; -ora 13.00 -pentru personal 
auxiliar sanitar şi muncitor califi-
cat-bucătar. Dosarele de înscriere se 
depun la Biroul RUNOS al Spitalului 
Municipal Sighişoara în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării anun-
țului. Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  l a  B i r o u l  R U N O S , 
tel.0265.771.656, int.229 şi pe site-ul 
Spitalului Municipal Sighişoara: www.
spitalsighisoara.ro.

l Spitalul Orăşenesc Făurei, cu sediul 
în localitatea Făurei, str.Păcii, nr.6, 
județul Brăila, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractual 
temporar vacante de asistent genera-
list, post temporar vacant, perioadă 
determinată: un post- Compartiment 
Bo l i  Cron ice ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 18.11.2019, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 20.11.2019, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții -Asistent genera-
list cu PL: -diplomă de şcoală sanitară 
sanitară postliceală sau echivalentă; 
-certificat de membru valabil vizat la 
zi, eliberat de OAMGMAMR; 
-vechime minim 6 luni în specialitate; 
-cunoştințe de operare pe calculator. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Orăşenesc 
Făurei, str.Păcii, nr.6. Relații supli-
mentare la sediul: Compartimentul 
RUNOS al spitalului, persoană de 
contact: Smochina Lucica, telefon: 
0239.661.390, fax: 0239.661.332, 
e-mail: spit_or_faurei@yahoo.com

l Unitatea Militară 02433 Bucureşti, 
din Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea unui post vacant, de 
personal civil contractual, astfel: -1 
post vacant de „Șef laborator cerce-
tare gr.II” (studii superioare) în Labo-
r a t o r u l  r a d i o c h i m i e , 
antropogamametrie şi cercetare 
exprimentală radiobiologie din Secția 

radiobiologie şi protecție medicală 
împotriva efectelor radiațiilor ioni-
zante; Dosarul candidatului va 
cuprinde următoarele documente: a. 
cererea-tip în care se menționează 
postul pentru care doreşte să candi-
deze; b. copii legalizate de pe diploma 
de bacalaureat sau echivalentă, 
diploma de licenţă sau echivalentă, 
diploma de master, însoțite de foaia 
matricolă; c. copie legalizată de pe 
diploma de doctor în ramura de 
ştiință corespunzătoare postului 
(ştiințe biomedicale) însoțite de foaia 
matricolă; d. curriculum vitae; e. cazi-
erul judiciar; f. certificat medical din 
care să rezulte că este apt din punct de 
vedere fizic şi neuropsihic pentru exer-
citarea activității pentru postul de şef 
laborator cercetare gr. II; g. copie carte 
de identitate, în termen de valabilitate;  
h. lista lucrărilor publicate, însoțită de 
câte un exemplar din cel puțin 5 
lucrări reprezentative; i. documentul 
ce atestă deținerea titlului de cerce-
tător ştiințific gradul III (cel puțin); j. 
documentul din care să reiasă 
vechimea în activitatea de cercetare 
ştiințifică biomedicală de cel puțin 10 
ani; -Data limită de depunere a dosa-
relor:  29.11.2019, ora 14.30; 
-10.12.2019, ora 09.00 -proba scrisă; 
Tematica şi bibliografia de concurs va 
fi publicată la sediul instituției. Depu-
nerea dosarelor se va face la sediul 
U.M. 02433, Strada Institutul Medi-
co-Militar, nr.3-5, sector 1, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante urmă-
toare: I.Posturi vacante: Șef Serviciu 
RUNOS- 1 post; Șef Birou Adminis-
trativ- 1 post; Registrator medical 
debutant- 1 post pentru Serviciul de 
Evaluare şi statistică medicală. 
Concursul se va desfăşura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 25.11.2019, 
ora 9.00. 2.Proba interviu: în data de 
27.11.2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Șef Serviciu RUNOS: Absolvent al 
învăţământului superior- diplomă de 
licență (studii economice); minim 2 
ani vechime în specialitate. 2.Șef 
Birou Administrativ- 1 post: Absol-
vent al învăţământului superior- 
diplomă de licență (studii economice); 
minim 2 ani vechime în specialitate. 
3.Registrator medical debutant: studii 
medii, nu necesită vechime în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul unităţii din Craiova, 
Strada Tabaci, nr.1. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Craiova, persoană de 
contact: Ec. Ungurenuş Atena 
Carmen, telefon: 0251.502.200.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, cu sediul în localitatea 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante urmă-
toare: I.Posturi vacante: Șef Serviciu 
Tehnic-administrativ- 1 post; Șef 
Birou Tehnic- 1 post; Șef Birou achi-
ziții publice, contracte- 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 1.
Proba scrisă: în data de 26.11.2019, 
ora 9.00. 2.Proba interviu: în data de 
28.11.2019, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Șef Serviciu Tehnic-administrativ: 
Absolvent al învăţământului superior- 
diplomă de licență (inginer, speciali-
tatea electromecanică); minim 2 ani 
vechime în specialitate. 2.Șef Birou 
Tehnic- 1 post: Absolvent al învăţă-
mântului superior- diplomă de licență 
(inginer, specialitatea mecanică); 
minim 2 ani vechime în specialitate. 
3.Șef Birou achiziții publice, 
contracte- 1 post: Absolvent al învăţă-
mântului superior- diplomă de licență 
(studii economice); minim 2 ani 
vechime în specialitate; curs de expert 
în achiziții publice. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la sediul 
unităţii din Craiova, Strada Tabaci, 
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova, persoană de contact: Ec. 
Ungurenuş Atena Carmen, telefon: 
0251.502.200.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare Ploieşti, în conformitate 
cu prevederile HG nr. 286/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post temporar vacant din cadrul 
Serviciului Cabinete Medicale Școlare 
de: • asistent medical - 1 post. Condiții 
de participare: • absolvent școala 
postliceală sanitară sau echivalare 
conform HG nr. 797/1997; • 6 luni 
vechime minimă ca asistent medical; • 
condiții generale prevăzute de art. 3 
din anexa la H.G. nr. 286/2011, actua-
lizată. Concursul se va desfăşura la 
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A, după 
cum urmează: • înscrierile - în peri-
oada 01.11.2019 - 07.11.2019, orele 
9.00 - 14.00 • proba scrisă - în data de 
12.11.2019 ora 9.30; • proba interviu - 
în data de 14.11.2019 ora 9.30. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
registratura instituției 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 insti-
tuției şi pe site-ul www.asscploiesti.ro. 

Alte relatii se pot obține la Resurse 
Umane - tel. 0740178780.

l Curtea de Apel Bucureşti organi-
zează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante, după cum urmează: 
Tribunalul Ilfov: -1 post consilier 
Clasa I Grad profesional principal: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul ştiințelor economice, 
vechime în specialitate minim 5 ani; 
Tribunalul Călăraşi: -1 post consilier 
Clasa I grad profesional superior: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în specializarea inginerie civilă sau în 
domeniul ştiinţelor umaniste şi arte- 
ramura de ştiinţă arhitectură şi urba-
nism, vechime în specialitate minim 7 
ani; Cererile şi dosarele profesionale 
vor fi depuse la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti- Splaiul Independenţei, nr. 
5, sector 4, mezanin, camera M01, în 
perioada 01.11.2019- 20.11.2019 
(inclusiv). Concursul se va desfăşura 
la sediul Curţii de Apel Bucureşti, 
Splaiul Independenței nr.5, sector 4, 
iar proba scrisă se va susține la data 4 
decembrie 2019, ora 16,00. Proba de 
interviu se susține în maxim 5 zile de 
la susținerea probei scrise. Condiţiile 
de participare, bibliografia şi actele 
necesare înscrierii la concurs, vor fi 
afişate la sediul Curții de Apel Bucu-
reşti şi pe pagina web: http://www.
cab1864.eu, secțiunea Resurse 
Umane- Concursuri/ Examene. 
Relaţii suplimentare privind depu-
nerea dosarelor de concurs la adresa 
de corespondență email: infocabuc@
just.ro, relațiicab@just.ro, telefon: 
021.319.82.45, fax. 021.319.16.94.

l Direcţia Generală Logistică organi-
zează concurs, în vederea încadrării, 
pe perioadă nedeterminată, în condi-
ţiile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii, 
republicată, Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului- 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 superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 
355/2007 privind supravegherea sănă-
tăţii lucrătorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordinului 
M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele 
metodologice de supraveghere a sănă-
tăţii lucrătorilor şi având în vedere 
Memorandumul cu tema: Aprobarea 
deblocării unor posturi vacante în 
M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 şi 
Nota-raport nr. 310821 din 20.11.2017 
privind reevaluarea indicatorilor apro-
baţi prin Memorandumul cu tema: 

„Aprobarea deblocării unor posturi 
vacante în M.A.I.”, a postului de 
inspector de specialitate gradul II-IA, 
prevăzut la poziţia 40 din statul de 
organizare al unităţii. Pot participa la 
concursul organizat pentru ocuparea 
postului sus-menţionat numai persoa-
nele care îndeplinesc cumulativ urmă-
toarele condiţii: a) Condiţii  generale: 
-prevăzute de art.3 din Anexa la H.G. 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare; b) Condiţii specifice: 
-studii de specialitate: studii universi-
tare cu diploma de licență sau echiva-
lente, în domeniile de licență:  
•domeniul de licență ingineria autove-
hiculelor sau •domeniul de licență 
inginerie mecanică sau •domeniul de 
licență inginerie industrială. -cunoş-
tințe de operare pe calculator şi nivelul 
de cunoaştere: certificate de compe-
tențe digitale pentru programele 
Microsoft Word şi Microsoft Excel; 
-alte cunoştințe şi abilități: cunoştințe 
generale privind organizarea şi funcți-
onarea sistemului logistic al Ministe-
rului Afacerilor Interne; -sunt 
declarate apt medical şi apt psiho-
logic; -să aibă o vechime în muncă/ din 
care, în Ministerul Afacerilor Interne: 
cel puțin 5 ani/ -; -să aibă o vechime în 
specialitate: cel puțin 5 ani. Pentru 
înscriere, candidaţii vor prezenta 
dosarul de concurs secretarului comi-
siei de concurs, până la data de 
15.11.2019, ora 15.00, la Direcţia 
Generală Management Resurse 
Umane, cu sediul din str. Intrarea 
Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, 
Bucureşti, intrarea D, telefon 
021/303.70.80, int. 11437. Concursul 
se va desfăşura la sediul Direcţiei 
Generale Logistice din municipiul 
Bucureşti, str. Eforie nr. 3, sector 5, 
astfel: Selecţia dosarelor de concurs: 
18.11.2019; Proba scrisă: 25.11.2019, 
ora 09.00; Interviul: 28.11.2019, ora 
09.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/303.70.80, inte-
rior 11437, în zilele lucrătoare sau la 
sediul Direcţiei Generale Manage-
ment Resurse Umane, din municipiul 
Bucureşti, str. Intrarea Cristian Popiş-
teanu, nr. 1-3, sector 1, intrarea D, 
precum şi pe pagina de internet a 
M.A.I. la adresa www.mai.gov.ro, 
secţiunea Carieră/ Anunţuri.

l Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, Bucureşti anunţă: Concur-
suri de recrutare organizate în data de 
25.11.2019, ora 10.00, proba scrisă şi 
proba interviului în data de 
28.11.2019, ora 10.00, pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale de 
conducere și execuție vacante: •Pentru 
postul inspector de specialitate, gradul 
profesional I, la Serviciul Contabili-
tate- Buget: -studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diploma de licenţă în 
Științe Economice; -studii de masterat; 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Vineri, 1 noiembrie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

-vechimea în specialitate necesară: 
minim 3 ani și 6  luni. •Pentru postul 
șef birou, gradul II, la Biroul Achiziții 
Publice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diploma de licenţă; -studii de 
masterat; -vechimea în specialitate 
necesară: minim 2 ani. •Pentru postul 
șef birou, gradul  II, la Biroul Resurse 
Umane- Secretariat: -studii universi-
tare de licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diploma de licenţă 
în Științe Administrative; -studii de 
masterat (în știinţe administrative); 
-vechimea în specialitate necesară: 
minim 2 ani. •Pentru postul șef birou, 
gradul  II, la Serviciul Juridic: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă în Științe juridice; -studii de 
masterat; -vechimea în specialitate 
necesară: minim 2 ani. •Pentru postul 
șef birou, gradul II, la Serviciul Spaţii 
Verzi: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diploma de licenţă;  -studii de 
masterat; -vechimea în specialitate 
necesară: minim 2 ani. •Pentru postul 
Referent, treapta profesională IA, la 
Compartimentul Relaţii cu Publicul, 
Imagine, Presă: -studii medii absolvite 
cu diploma de bacalaureat; -vechimea 
necesară: minim 6 ani și 6 luni: Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
instituţiei, din Bd. Poligrafiei, nr.4, 
sector 1 în perioada 04.11.2019- 
15.11.2019. Condiţiile de participare și 
bibliografia se afișează la sediul insti-
tuției. Relaţii suplimentare la secre-
tarul comisiei de concurs, telefon 
021.319 32 58 int 109.

l Aeroclubul României cu sediul în 
București, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant– personal 
contractual- în data  de 25.11.2019, 
ora 10.00 proba scrisă, respectiv în 
data 28.11.2019, ora 10.00 interviu.
Dosarele se depun la  sediul Aeroclu-
bului României  până la data 
15.11.2019, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare se obţin  la telefon 
0372.705.952. Candidaţii trebuie să 
îndeplinescă condiţiile specifice 
pentru postul scos la concurs astfel: 
Mecanic aviaţie cl.I –1 post la Secţia 
de Reparaţii și Întreținere de Bază 
Craiova: -studii medii sau școală 
profesională;  -deţine licenţă  de 
personal tehnic aeronautic în termen 
de valabilitate sau are pregătirea de 
specialitate  corespunzătoare funcţiei 
și min 6 ani de experienţă în activi-
tatea tehnică aeronautică. Calendarul 
de desfășurare a concursului: 04.11- 
15.11.2019- depunere dosare  înscriere 
concurs (ora 12,00); 18.11.2019- 
selecţie dosare și afișare rezultat; 

19.11.2019- depunere contestaţii 
selecţie dosare; 20.11.2019- soluţio-
nare contestaţii selecţie dosare și 
afișare; 25.11.2019- proba scrisă– ora 
10.00; 25.11.2019- afișare rezultate 
proba scrisă, ora 14,00; 26.11.2019- 
contestaţii probă scrisă, ora 14,00; 
27.11.2019- afișare rezultat contestaţii 
probă scrisă, ora 14,00; 28.11.2019- 
interviu începând cu ora 10,00; 
29.11.2019- afișare rezultate interviu 
ora 12,00; 02.12.2019- depunere 
contestaţii interviu ora 12,00; 
03.12.2019- soluţionare contestaţii 
interviu și afișare rezultate finale, ora 
12,00. Informaţii privind înscrierea la 
concurs și depunerea dosarelor: 
Candidaţii trebuie să îndeplinescă 
condiţiile minime de vechime în speci-
alitate  necesare exercitării funcţiei. În 
termen de 10 zile de la publicarea 
anunţului, respectiv până în data de 
15.11.2019  ora 12:00, candidaţii 
depun dosarul de concurs care va 
conţine obligatoriu: a) Formularul de 
înscriere (se pune la dispoziţie de către 
Serviciul Resurse Umane al Aeroclu-
bului României); b) Copia actului de 
identitate; c) Copia diplomei de studii 
și a altor acte care atestă efectuarea 
specializării; d) Copii licenţe care 
atestă specializarea pentru postul 
solicitat; e) Copia carnetului de 
muncă  și/sau adeverinţă care  să 
ateste vechimea în muncă  și după 
caz, vechimea în specialitate necesare 
ocupării funcţiei; f) Curriculum Vitae; 
g) Cazierul judiciar; h) Adeverinţă 
care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată de medicul de 
familie sau de către unităţi sanitare 
abilitate și  care să conţină în clar, 
data, numele emitentului și calitatea 
acestuia- în format standard stabilit 
de Ministerul Sănătăţii Publice. Actele 
prevăzute la  pct 2 lit.b)-e)  vor fi 
prezentate și în original,  în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea.

CITAŢII
l Numitul Diac Claudiu Gabriel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Horlești, comuna Horlești, județul 
Iași, este chemat la Judecătoria Iași, 
strada Anastasie Panu număr 25, 
complet C 25 M, la data de 
20.11.2019, ora 08.30, în calitate de 
pârât, în contradictoriu cu reclamanta 
Diac Laura, în dosarul număr 
6184/245/2019, având ca obiect divorț 
cu minori, exercitarea autorității 
părintești, stabilire domiciliu minori, 
pensie de întreținere.

l Numitul Thais Ovidiu (fost Iacob),  
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Lupeni,str. Bărbăteni,bl. 21,sc.1, et. 2, 
ap. 5, jud. Hunedoara este citat la 
Judecatoria Hârlău, în dosarul nr. 
3085/239/2017, Complet C3 în ziua de 
13.11.2019  ora 9:00, în calitate de 

Pârât, în proces cu Varzari Mariana în 
calitate de Reclamant,având ca obiect 
exercitarea autorităţii părintești; stabi-
lire domiciliu minori; pensie de între-
ţinere; suplinirea acordului parental.

l Numitul Cotea Florin Marcel, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna 
Reviga, sat. Rovine ,str. Cuza Vodă, 
nr.48, Jud.Ialomița, este citat la Jude-
cătoria Slobozia în data de marți, 19 
noiembrie 2019, ora 8:30, Complet 
12s, camera Sala 1 Penal, în calitate 
de pârât în dosarul nr.2282/312/2019 
ce are ca obiect înlocuire amendă cu 
muncă în folosul comunității pv PILX 
59969.

l Csortya Teodoszia căsăt. Mocz 
Matei și Greta Florica, cu domiciliul 
necunoscut, sunt citați pe data de 
07.11.2019 la Judecătoria Turda, în 
dos. 1763/328/2019, în calitate de 
pârâți.

l Chiriac Ancuţa Elena din Baia 
Mare, str. Horia, nr. 46, ap. 15, jud. 
Maramureş este citată la Tribunalul 
Hunedoara pe data de 14.11.2019, ora 
09.00 complet C3 Apel în calitate 
intimat reclamant în dosarul nr. 
3032/193/2017, în procesul cu 
apelantul pârât Chiriac Sergiu.

l Pentru aceste motive, în numele 
legii hotărăște: Admite cererea formu-
lată de reclamanta Pintilie Catali-
na-Elena ,  având domic i l iu l 
procedural ales la Cabinet de avocat 
“Dobrin Irina” din strada Galații, 
nr.4, bloc T1-D, parter, județ Iași, în 
contradictoriu cu pârâtul Mitică 
Constantin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sector 6, București, strada 
Olănești, nr.6, bloc 38, scara 2, etaj 7, 
apartament 101, citat prin publicitate. 
Dispune ca autoritatea părintească 
asupra minorului Mitică Antonio, 
născut la data de 13 octombrie 2004, 
să fie exercitată exclusiv de mama 
reclamantă. Ia act că reclamanta nu a 
solicitat plata cheltuielilor de jude-
cată. Cu drept de apel în termen de 30 
zile de la comunicare, cererea de apel 
urmând a se depune la Judecătoria 
Iași. Pronunțată prin punerea soluției 
la dispoziția părtilor prin mijlocirea 
grefei instanței, azi 21.06.2019.

DIVERSE
l Cabinetul de avocat “Geanina 
Voroniuc” Suceava anunță deschi-
derea unui sediu secundar în Sector 1, 
București. Tel. 0747.204.382 (L-V: 9.00 
- 17.00); e-mail: avocat.geanina.voro-
niuc@gmail.com

l Private Liquidation Group IPURL, 
lichidator judiciar în dosarul nr. 
7819/111/2009 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea 
Andrex S.R.L. identificată prin CUI 

RO4453985, număr de înregistrare la 
Registrul Comerțului J05/2106/1993  
și sediul în Oradea, str. Aviatorilor 
nr.65/A, jud. Bihor, societate în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, face 
public prezentul anunț cu privire la 
pasul de supraofertare privind bunul 
imobil, în natură, teren cu casă unifa-
milială situată în Oradea, str. Cihe-
iului, nr. 138B, județul Bihor. Valoarea 
supraofertei trebuie să fie de minim 
26.250,00 EURO, sumă care cuprinde 
pasul de supraofertare de 5% stabilit 
în procedură. Astfel, orice persoană 
interesată este invitată să depună în 
termen de 30 de zile de la publicarea 
prezentului anunț o supraofertă la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor, Fax:0359/463662 sau 
E-mail office@plginsolv.ro. Informații 
suplimentare se pot obține la datele de 
contact anterior indicate.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Euro.Expert.
Com. SRL desemnat prin hotararea 
nr.5898 din data de 24.10.2019, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
44270/3/2018, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplifi-
cata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Euro.Expert.Com. SRL, cu 
sediul in București Sectorul 5, Str. 
Operetei, Nr. 12, Ap. 1, CUI  
14673414, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/4609/2002. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Euro.Expert.Com. SRL vor 
formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 44270/3/2018, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 25.11.2019; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 05.12.2019; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv conso-
lidat 19.12.2019.

SOMAŢII
l Somație. Să se prezinte până în 
data de 21 noiembrie 2019 Szekely 
Iboja la Biroul Notarului Public 
Grămadă Gheorghe din Sfântu 
Gheorghe, str. Luceafărului, nr.13, 
bl.60, sc.E, ap.4, județul Covasna, 
pentru succesiune după defunctul 
Szekely Antal și Ana, în calitate de 

fiică, Szekely Ștefan și Szekely Ioan, 
în calitate de nepoată, de frate.

SOMAŢII
l Biroul Individual Notarial Anton 
Georgeta, sediul: Urlați, Str.1 Mai, 
nr.116, Județul Prahova, tel/fax: 
0244.271.630, Nr.317/29.10.2019. 
SOMAȚIE emisă la ziua 30 luna 
octombrie anul 2019. Pe rolul acestui 
birou notarial se află cererea pentru 
deschiderea procedurii succesorale 
privind pe defuncta NEGURA N. 
CONSTANŢA, decedată la data de 
13.05.2016, cu ultimul domiciliu în 
orașul Urlați, strada 1 Mai, nr.66, 
bl.75, sc.A, et.3, ap.12, județul 
Prahova. Masa succesorală a 
defunctei se compune din aparta-
mentul nr.12, situat în orașul Urlați, 
strada 1 Mai, nr.66, bl.75, sc.A, et.3, 
jud.Prahova, iar pasivul succesoral: 
taxe și impozite locale. Rudele și toate 
persoanele care dețin date și infor-
mații cu privire la rudele defunctei 
NEGURA N. CONSTANŢA sunt 
invitate să se prezinte la sediul biro-
ului notarial Anton Georgeta, cu 
sediul în orașul Urlați, strada 1 Mai, 
nr.116, județul Prahova, până pe data 
de 30.12.2019, între orele 10.30-12.30. 
În situația în care până la data preci-
zată nu se va prezenta niciun succe-
sibil, succesiunea se va declara 
vacantă .  NOTAR PUBLIC, 
SECRETAR.

ADUNĂRI GENERALE
l SCM Eledur, prin Consiliul de 
Administraţie, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară în data de 
18.11.2019, ora 09.00, la sediul din 
Calea Rahovei nr. 301, sector 5, Bucu-
rești, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Propunere de modificare a Statutului 
societăţii (art. 19: “În societatea 
cooperativă fiecare membru coope-
rator are dreptul la un singur vot, 
oricare ar fi numărul părţilor sociale 
pe care le deţine”); 2. Reducerea capi-
talului social; 3. Radierea unor puncte 
de lucru; 4. Adoptarea Hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare. 
Propunerile de modificare a statutului 
vor putea fi consultate la secretariatul 
societăţii. 

l Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie Dl. Nasir Iqbal Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a acţio-
narilor Societăţii AGROMEC 
Balaciu S.A., persoană juridică 
română, cu sediul în sat Balaciu, 
comuna Balaciu, strada Calea Bucu-
rești nr.2, Corp C14, parter, biroul nr. 
1, judeţul Ialomiţa, având nr. de 
ordine în Registrul Comerţului 
J21/458/2012 și cod unic de înregis-
trare RO 2069440 („Societate”), din 
iniţiativa Consiliului de Adminis-
traţie, pentru data de 04.12.2019, 
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orele 10.00, la sediul social al Socie-
tăţii. În cazul în care adunarea gene-
rală convocată nu se va putea ţine la 
data primei convocări, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare generală se 
va putea ţine pe data de 05.12.2019, 
ora 10.00, la sediul social al Societăţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0728118239. Adunarea Gene-
rală Ordinară se convoacă, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
ratificării Deciziei Consiliului de 
Administraţie din data de 10.09.2019, 
prin care au fost adoptate următoarele 
hotărâri: Art. I. Aprobarea contrac-
tării, de către Societate, a unei facili-
tăţi de credit pe termen scurt “credit 
punte”, în valoare cumulată de 
1.100.000,00 RON, de la Raiffeisen 
Bank S.A., în scopul finanţării valoarii 
subvenţiilor ce vor fi încasate de la 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agri-
cultură („APIA”), pentru anii agricoli 
2019-2020 şi 2020-2021. Maturitatea 
acestei facilităţi va fi nu mai târziu de 
data de 29.11.2020, respectiv data de 
29.11.2021, urmare a prelungirii auto-
mate. Perioada de disponibilitate a 
acestei facilităţi va fi nu mai târziu de 
data de 30.06.2020, respectiv data de 
30.06.2021, urmare a prelungirii auto-
mate. Art. II. Aprobarea contractării, 
de către Societate, împreună cu Nutre 
Farming S.R.L. şi Zimbrul S.A., de la 
Raiffeisen Bank S.A., a unei facilităţi 
de credit, pentru finanţarea/ refinan-
ţarea activităţilor agricole din anii 
agricoli 2019-2020 şi 2020-2021, în 
valoare cumulată de 40.200.000,00 
RON.  În cazul în care, până la data 
de 29.11.2020, nu va interveni niciun 
caz de default, prezenta facilitate va fi 
prelungită automat cu un an, pentru 
finanţarea/ refinanţarea activităţilor 
agricole din anii agricoli 2020-2021 şi 
2021-2022. Sublimita disponibilă 
pentru Societate va fi de 4.200.000,00 
RON. Maturitatea acestei facilităţi va 
fi nu mai târziu de data de 15.04.2021, 
respectiv data de 15.04.2022, în cazul 
prelungirii automate. Perioada de 
disponibilitate a acestei facilităţi va 
înceta nu mai târziu de data de 
29.11.2020, respectiv data de 
29.11.2021, în cazul prelugirii auto-
mate. Art. III. Aprobarea constituirii 
de Societate, în favoarea Raiffeisen 
Bank S.A. („Banca”), a următoarelor 
garanţii în vederea garantării facilită-
ţilor de credit mai sus menţionate 
(„Facilitatea”/ „Facilităţile”/ 
„Contract de facilitate de credit”/ 
„Contracte de facilitate de credit”): a) 
Ipoteca mobiliară de prim rang de 
prioritate asupra culturilor (de toamnă 
şi primăvară), în suprafaţa cumulată 
minimă de 1.700 ha şi asupra recol-
telor aferente acestora, astfel cum vor 
fi identificate în contractele de ipotecă 
mobiliară, accesorii contractelor de 
facilitate; b) Ipoteca mobiliară asupra 
tuturor creanţelor prezente şi viitoare, 
inclusiv drepturile aferente acestora 

(cum ar fi, dar fără a se limita la, bene-
ficii, garanţii, eventuale drepturi de 
despăgubire, penalităţi de întârziere, 
daune interese, etc.), provenite din 
orice contracte prezente şi viitoare, 
încheiate şi care vor fi încheiate între 
Societate şi terţe persoane juridice, 
pre-agreate de către Bancă, în baza 
cărora Societatea are dreptul să înca-
seze sume de bani, astfel cum vor fi 
identificate în contractele de ipotecă 
mobiliară, accesorii contractelor de 
facilitate; c) Ipoteca mobiliară de prim 
rang de prioritate asupra stocului de 
materii prime achiziţionate de Socie-
tate după 01.07.2020 (respectiv dupa 
01.07.2021, în cazul prelungirii auto-
mate a scadenţei facilităţilor de credit 
mai sus menţionate), astfel cum vor fi 
identificate în contractele de ipotecă 
mobiliară, accesorii contractelor de 
facilitate; d) Ipoteca mobiliară de prim 
rang de prioritate asupra creantelor 
prezente şi viitoare, reprezentând 
sumele obţinute cu titlu de subvenţii ce 
se vor încasa de către Societate de la 
APIA, astfel cum vor fi identificate în 
contractele de ipotecă mobiliară acce-
sorii contractelor de facilitate; e) 
Ipoteca mobiliară asupra sumelor 
reprezentând restituiri de taxa pe 
valoare adăugată (TVA) datorate de 
bugetul de stat Societăţii, astfel cum 
vor fi identificate în contractele de 
ipotecă mobiliară accesorii contrac-
telor de facilitate; f) Ipoteca mobiliară 
asupra tuturor creanţelor prezente şi 
viitoare, inclusiv drepturile aferente 
acestora (cum ar fi, dar fără a se limita 
la, beneficii, garanţii, eventuale drep-
turi de despăgubire, penalităţi de 
întârziere, daune interese, etc.), prove-
nite din orice contracte prezente şi 
viitoare încheiate şi care se vor încheia 
între Societate şi Nutre S.A. sau 
asupra încasărilor Societăţii rezultate 
din diferenţa dintre preţul forward 
stabilit de Nutre S.A. şi preţul de 
vânzare real, astfel cum vor fi identifi-
cate în contractele de ipotecă mobi-
liară accesorii contractelor de 
facilitate; g) Ipoteca mobiliară asupra 
tuturor conturilor curente şi/ sau colec-
toare, deschise de Societate la Bancă şi 
asupra creanţelor Societăţii asupra 
terţilor ce vor fi încasate prin conturile 
respective, astfel cum acestea vor fi 
identificate în contractele de ipotecă 
mobiliară accesorii contractelor de 
facilitate. Art. IV. Aprobarea împuter-
nicirii Dlui Joao Costa de Castro, să 
reprezinte Societatea, cu puteri 
depline, în vederea negocierii şi 
semnării, în numele şi pe seama Socie-
tăţii, în forma şi conţinutul pe care le 
consideră adecvate, a Contractului/ 
Contractelor de Facilitate de Credit 
având ca obiect Facilitatea/ Facilităţile 
mai sus menţionate, a oricăror acte 
adiţionale/ anexe la acesta/ acestea, 
necesare pentru prelungirea datei 
scadente sau pentru modificarea 
condiţiilor de creditare, a contractelor 

de garanţie accesorii Contractelor de 
Facilitate de Credit şi a oricăror acte 
adiţionale/ anexe la acestea, precum şi 
a oricăror alte documente necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri, chiar dacă nu au 
fost expres stipulate, semnătura 
persoanei mai sus menţionate fiind 
opozabilă Societăţii. 2. Aprobarea 
emiterii acordului Asociaţilor ca, pe 
perioada de valabilitate a Facilităţilor: 
(i) să nu facă nicio schimbare în struc-
tura acţionariatului, de natură să 
afecteze controlul direct sau indirect 
asupra Societăţii (indiferent dacă prin 
deţinerea drepturilor de vot, prin 
contract sau altfel), sau  (ii) să nu 
adopte nicio hotărâre în vederea reor-
ganizării, fuziunii sau divizării Socie-
tăţii, fără aprobarea scrisă prealabilă a 
Băncii, până la maturitatea Facilităţii. 
3. Aprobarea ratificării semnării de 
către Dl.  Joao Costa de Castro a 
Contractului/ Contractelor de Facili-
tate de Credit având ca obiect Facili-
tatea/ Facilităţile mai sus menţionate, 
precum şi a contractelor de garanţie 
accesorii Contractului de Facilitate de 
Credit în forma şi conţinutul ataşate 
prezentului document. 4. Diverse. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie Nasir Iqbal.

LICITAŢII
l Erata. In legatura cu anuntul 
publicat pentru vanzarea Pensiunii 
Hanul Gazarilor aparut in Jurnalul 
National din data de 16.10.2019 si a 
anuntului pentru vanzarea Hotel 
Restaurant Casa Rotaru aparut in 
Jurnalul National din 30.10.2019, se 
mentioneaza faptul ca s-a strecurat o 
eroare materiala referitoare la pretul 
caietului de sarcini, in sensul ca pretul 
corect al caietului de sarcini este 5000 
lei + TVA si nu 3000 lei +TVA.

l SC Koptimmo Imob SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a urmatorului 
activ: Proprietate imobiliara indus-
triala C10 - Depozit + birouri (su = 
1664,80 si casa scarii su = 362,49 mp) si 
teren intravilan aferent in suprafață de 
2515 mp, situate in Ploieşti, Şos. 
Ploieşti - Târgovişte, km 8, Prahova, 
înscrise în CF a Mun. Ploieşti nr. 
133408, la pretul de 2.159.150 lei la 
care se aduga TVA. Licitaţia are loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 28.10.2019 si conform caietului de 
sarcini, ce poate fi achizitionat de la 
sediul lichidatorului la pretul de 5000 
lei fara TVA. Garantia de participare 
la licitatie este 10% din pretul de 
pornire. Licitatiile vor avea loc pe data 
de: 14.11.2019,28.11.2019 si 12.12.2019 
orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0344104525.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea 
la licitaţie publică a bunurilor aflate in 
patrimoniul SC Canap Distribution 
SRL, respectiv: aparat sudura TM 315 
ECO la pretul de 3000 lei + TVA, gene-
rator curent monofazic NT 7000 la 
pretul de 250 lei + TVA. Licitatia are 
loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 24.10.2017, pretul de pornire al 
licitatiei fiind in conformitate cu regu-
lamentul de valorificare a bunurilor. 
Licitaţiile publice vor avea loc pe data 
de 05.11.2019, 07.11.2019, 11.11.2019, 
13.11.2019, 14.11.2019, 18.11.2019, 
20.11.2019, 21.11.2019, 26.11.2019, 
28.11.2019, orele 12.30 în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Pietroşani, str.Principală, 
nr.201, județul Argeş, telefon: 
0248.267.266, fax: 0248.267.267, 
e-mail: primarie@pietrosani.cjarges.
ro, cont IBAN: RO34TREZ04921A-
300530XXXX, Trezoreria Mioveni, 
cod fiscal: 4469450. 2. Informații 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: păşuni alpine în suprafață de 
300ha, înscrise în domeniul public al 
Comunei Pietroşani, județul Argeş, în 
vederea întreținerii, amenajării, îmbu-
nătățirii calității şi folosirii acesteia 
pentru creşterea animalelor, conform 
HCL 12/21.03.2019 ş i  OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
seşte  în  caietul  de  sarc ini . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: Documentația se 
ridică pe suport de hârtie de la sediul 
Primăriei Comunei Pietroşani, în 
baza unei solicitări depuse la Regis-
tratură. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Secretariatul 
Comunei Pietroşani, str.Principală, 
nr.201, județul Argeş. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
Fără costuri. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19.11.2019, 
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele se depun în plic în limba 
română. 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 25.11.2019, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei Comuna 
Pietroşani, str.Principală, nr.201, 
Comunei Pietroşani, județul Argeş. 
4.3. Numărul de exemplare în care 

trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 26.11.2019, 
ora 10.00, Primăria Comuna Pietro-
şani, str.Principală, nr.201, județul 
Argeş. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Argeş, Bulevardul I.C.Brătianu, nr.7, 
Municipiul Piteşti, județul Argeş, 
t e l e fon :  0248 .224 .019 ,  fax : 
0248.224.019, e-mail: tribunalul.
arges@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
31.10.2019.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfă cod 
CPC  emis de ARR Vâlcea pe numele 
Tomiţa Ion . Se declară nul.

l Pierdut atestat ADR pe numele 
Bozgan Ciprian Ştefan. Se declar nul.

l Pierdut certificat de competențe 
profesionale seria AMMI, nr.44874, pe 
numele Dumitraşcu Florina Aura, 
eliberat de Autoritatea Rutieră 
Română. Îl declar nul.

l Alternativ Medical Therapy SRL-D, 
J5/1810/2015, CUI: 35244814, declară 
pierdut şi nul Certificat Constatator 
pentru sediul social.

l Subsemnatul Comaneci Mircea-Ale-
xandru, domiciliat in Voluntari, 
Judetul Ilfov, declar ca am pierdut 
certificatul de urbanism V817 din data 
de 21.10.2019, emis de Primaria Volun-
tari. Public  acest anunt pentru a putea 
primi un duplicat de la autoritatea 
emitenta.

l SC IT Development Externalizare 
SRL, cu sediul social in Calea Rahovei, 
266-268, Corp 60, Et.2, Axele A-B, 
stâlpii 6-7, cam.25A, Bucureşti, Sector 
5, Nr. Înreg. Reg. Com. J40/5840/2015, 
CUI: RO34515893, declar că s-a 
pierdut certificat înregistrare şi certi-
ficat constatator sediu social ambele 
originale. Le declar nule.

l SC IT & C Servicii Externalizare 
SRL, cu sediul social în Calea Rahovei, 
266-268, Corp 60, Et.2, axele A-B, 
stâlpii 4 1/2-5, Bucureşti, Sector 5, Nr. 
Înreg. Reg. Com J40/7815/2018, CUI: 
39438902, declar că s-a pierdut certi-
ficat înregistrare în original. Îl declar 
nul.

l Pierdut legitimație de parcare cu 
seria TL nr. 331 eliberat de Primăria 
Tulcea pentru persoane cu handicap, 
pe numele: Cărăuşu Ionuț. Se declară 
nulă.


