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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu 
angajează: -11 instalatori apă canal; -7 
excavatorist pentru excavatoare cu rotor 
de mare capacitate; -15 zidar rosar-ten-
cuitor; -11 tâmplar universal. Telefon: 
0371.307.458.

l UM 01829 Bucuresti, din Ministerul 
Apararii Nationale, organizeaza 
concursul pentru ocuparea postului de 
personal civil contractual, referent tr. 
IA/studii medii, cu o vechime in munca 
de 6 ani si 6 luni, astfel: -21.01.2019, ora 
10.30 -proba scrisa; -28.01.2019, ora 
10.00-interviul; data limita de depunere 
a dosarelor -11.01.2019, ora 15.30. 
Depunerea dosarelor si organizarea 
concursului se vor face la sediul UM 
01829 Bucuresti, str. Padina, nr. 41-49, 

sector 1, Bucuresti, unde vor fi afisate si 
detaliile organizatorice necesare.Date 
de contact ale secretariatului, la telefon: 
021/3194000, int. 1076-110,138.

l Primăria Comunei Slobozia Mândra, 
judeţul Teleorman, organizează concurs 
în vederea ocupării funcţiei contrac-
tuale de asistent medical comunitar, 
grad profesional debutant, astfel: proba 
scrisă se va susţine în data de 
18.01.2019, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Slobozia Mândra; proba 
practică se va susţine în data de 
21.01.2019, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Slobozia Mândra. Condi-
ţiile de participare sunt următoarele: 
studii postliceale sanitare absolvite cu 
diplomă pentru studii superioare de 
scurtă durată; să deţină Certificat de 
membru, eliberat de Ordinul Asisten-

ţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România. 
Dosarele de înscriere se pot depune la 
sediul Primăriei Comunei Slobozia 
Mândra, până la data de  9.01.2019, ora 
16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon 0247.359.046.

l În data de 28.01.2019, Muzeul Etno-
grafic al Transilvaniei organizează 
concurs pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a postului de cercetător 
ştiințific I, COR 263307, în domeniul 
patrimoniului cultural imobil, patrimo-
niului cultural mobil şi patrimoniului 
cultural imaterial. Concursul se va 
desfăşura în conformitate cu Legea 319 
din 08.07.2003, privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare, Ordi-
nului Ministerului Educației Naționale 
şi Cercetării Științifice nr.6129/2016, 

privind aprobarea standardelor mini-
male necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învă-
țământul superior, a gradelor profesio-
nale de cercetare-dezvoltare, a calității 
de conducător de doctorat şi a atesta-
tului de abilitare şi Regulamentului de 
concurs privind ocuparea posturilor de 
cercetător ştiințific gr.I şi gr.II în cadrul 
Muzeului Etnografic al Transilvaniei. 
Dosarele de înscriere se depun până în 
data de 19.01.2019, ora 12.00. Relaţii 
suplimentare la telefon: 0264.592.344 şi 
pe site-ul: www.muzeuletnografic.ro.

l Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în locali-
tatea Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, 
judeţul Vâlcea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: documentarist, studii supe-

rioare, grad profesional I, 1 post, peri-
oadă nedeterminată (conform H.G.nr. 
286/23.03.2011 actualizată). Concursul 
se va desfăşura la sediul instituției din 
str.Carol I, nr.26, Râmnicu-Vâlcea, 
judeţul Vâlcea, astfel: -Proba scrisă: în 
data de 18 ianuarie 2019, ora 10.00. 
-Proba interviu: în data de 25 ianuarie 
2019, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.Condiţii 
de studii si competențe: universitare, de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență, în domeniul biblioteconomiei şi 
ştiința informării/ filologie  /istorie /
ştiințele educației/ drept; -Competențe 
de utilizare a calculatorului şi o bună 
cunoaştere a programelor Microsoft 
Office (Word, Excel, Power-Point); 2.
Condiţii de vechime: minim 6 ani în 
specialitatea studiilor. 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 Biblio-
tecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea 
din Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, 
judeţul Vâlcea. Relaţii suplimentare se 
pot obține la secretariatul Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea din 
Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, 
judeţul Vâlcea, persoană de contact: 
D r a g o m i r  I u l i a n a ,  t e l e f o n : 
0250.739.221, fax: 0250.739.221. Condi-
ţiile de participare şi de desfăşurare a 
concursului, precum şi bibliografia vor fi 
afişate la sediul Bibliotecii Județene 
Vâlcea şi pe site-ul instituției- www.bjai.
ro.

l Căminul pentru Persoane Vârstnice, 
cu sediul în localitatea Sebeş, str.Peneş 
Curcanu, nr.17, judeţul Alba, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale  vacante, de: -Infirmieră: 
Număr posturi= 1, conform H.G.nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.01.2019, ora 10.00, -Proba practică în 
data de 18.01.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Studii -minim 10 clase; 
-Vechime- nu necesită vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 11.01.2019, 
ora 13.00, la sediul Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Sebeş. Relaţii supli-
mentare la sediul: Căminului pentru 
Persoane Vârstnice Sebeş, persoană de 
contact: Bumbu Nicoleta, telefon: 
0258.734.999, fax: 0258.731.772, e-mail: 
cpv_sebes.alba@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Nr.5 „Av.P. Ivano-
vici”, cu sediul în localitatea Băileşti, 
strada Lt.Becherescu, nr.12, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: Laborant: 0,5 normă, conform 
H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.01.2019, ora 10.00, -Proba practică în 
data de 18.01.2019, ora 10.00, -Proba 
interviu în data de 21.01.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
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candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superi-
oare; -vechime: 5 ani în specialitate; 
-familiarizarea cu ustensilele și apara-
tura specifice laboratoarelor; -abilități 
de comunicare, relaționare și de lucru 
în echipă; -disponibilitate pentru 
program flexibil. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.5 „Av.P. Ivanovici” 
-Băilești. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școlii Gimnaziale Nr.5 „Av.P. Ivano-
vici”, persoană de contact: Scarlat 
Ioana, telefon: 0251.311.665, fax: 
0251.311.665, E-mail: scoala_5_
bailesti@yahoo.com.

l Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbu-
nești, cu sediul in localitatea Târgu-Căr-

bunești, str.Eroilor, nr.51, judeţul Gorj, 
o r g a n i z e a z ă  c o n f o r m 
HG286/23.03.2011, modificată, concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante, după cum 
urmează: -economist debutant: 1 post 
-biroul Resurse Umane; -analist progra-
mator (ajutor): 1 post -compartiment 
Informatică; -registrator medical debu-
tant: 1 post -biroul Internări; -regis-
trator medical debutant: 1 post -Fișier 
Ambulatoriu; -asistent medical genera-
list debutant: 1 post -secţia Pediatrie; 
-asistent medical generalist debutant: 1 
post -cabinet ORL; -asistent medical 
generalist debutant: 1 post -cabinet 
Medicină Internă; -asistent medical 
generalist debutant: 1 post -cabinet 
Alergologie; -asistent medical genera-
list: 1 post -compartiment Primiri 
Urgenţe; -infirmieră debutantă: 2 
posturi -secţia Pediatrie; -brancardier: 1 

post -secţia ATI. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.01.2019, ora 9.00; -Interviul în data 
de 22.01.2019, ora 9.00. Condiţii gene-
rale de participare: a.Are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic Euro-
pean 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 corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza fișei de aptitudine eliberată de 
către medicul de medicina muncii; f.
Îndeplinește condiţiile de studii potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g.Nu 
a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situa-

ţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării func-
ţiei contractuale sunt: Pentru postul de 
economist debutant, biroul Resurse 
umane: diplomă de licenţă în profilul 
economic și curs de inspector resurse 
umane. Pentru postul de registrator 
medical debutant:  -diplomă de bacalau-
reat; -diplomă care să ateste efectuarea 
unei specializări în domeniul informatică, 
cum ar fi: *certificate de calificare profe-
sională cu calificarea de operator introdu-
cere, validare și prelucrare date; 
*certificat de absolvire cu calificarea de 
operator introducere, validare și prelu-
crare date; *atestat profesional în una din 
specialităţile: -informatică; -matemati-
că-informatică; -matematică-informatică 
cu predare informatică intensiv; *orice alt 
Certificat sau Atestat care dovedește 
calificarea de operator, introducere, vali-
dare și prelucrare date. Nu se acceptă 
Certificatul de calificare corespunzător 
nivelului stabilit prin Cadrul naţional al 
calificărilor eliberat în urma susţinerii și 
promovării probei de evaluare a compe-
tenţelor digitale, decât dacă rezultatul 

obţinut la acest examen este recunoscut și 
echivalat, la cerere și conform unei meto-
dologii aprobate prin ordin al ministrului 
Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţi-
fice. Pentru postul de infirmieră debu-
tantă: diplomă de studii medii sau liceu și 
curs de infirmieră absolvit. Pentru postu-
rile de brancardier: diplomă de bacalau-
reat și curs de prim ajutor absolvit. 
Pentru postul de analist-programator 
(ajutor): diplomă de bacalaureat și atestat 
profesional de programator-analist. 
Pentru posturile de asistent medical: 
diplomă de absolvire a școlii sanitare 
postliceale, diplomă de absolvire a învăţă-
mântului superior de 3 ani în specialitate 
sau diplomă de licenţă în specialitate. 
Pentru postul de infirmieră debutantă: 
diplomă de studii medii sau liceu și curs 
de infirmieră absolvit. Condiţii de 
vechime: -Economist debutant, asistent 
medical generalist debutant, infirmieră 
debutantă, registrator medical debutant, 
analist programator (ajutor), brancardier- 
fără vechime. -Asistent medical genera-
list: minim 6 luni vechime în domeniu sau 
adeverinţă de susţinere a examenului de 
asistent medical generalist debutant. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului de Urgenţă Târgu-Cărbunești, 
din strada Eroilor, numărul 51, judeţul 
Gorj. Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbunești, 
persoană de contact: referent Fetitoiu 
Valentin, telefon: 0253.378.165, fax: 
0253.378.085, e-mail: office@spitalcarbu-
nesti.ro.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Țepu, Judetul Galaţi, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
toarei functii publice vacante: referent 
debutant- perioadă nedeterminată- 
Compartimentul Serviciu voluntar 
pentru Situații de Urgență, din cadrul 
Aparatului de Specialitate al Primarului 
Comunei Țepu. Condiții de participare la 
concurs: studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diploma de 
bacalaureat, vechimea nu este obligatorie. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Țepu, în data de 
proba suplimentară pe data de 
21.01.2019, ora 09.00 și proba scrisă la 
11.00. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei Comunei Țepu, 
în termen de 20 de zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Condiţiile de desfășu-
rare a concursului, bibliografia și actele 
solicitate pentru dosarul de înscriere sunt 
afișate la sediul Primăriei Țepu, Jud.
Galaţi. Dosarele de concurs trebuie să 
conţină documentele prevăzute la art.49 
din HG 611/2008, actualizată. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Țepu, Str.Ștefan cel 
Mare, nr.204, tel.0236.869.002, fax. 
0372.895.803, email: primariatepu@
yahoo.com, la domnul Rarinca Ionel- 
secretar comună.

l Filarmonica „Banatul” Timișoara, cu 
sediul în localitatea Timișoara, 
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B-dul.C.D. Loga, nr.2, județul Timiș, 
organizează în data de 21.01.2019, ora 
10.00, concurs în vederea ocupării pe 
perioada nedeterminată a funcţiilor 
vacante de execuție, în regim contractual 
de: Consultant artistic, studii superioare, 
grad profesional I; Referent, studii medii 
(cu atribuții de gestionar), treaptă profe-
sională IA. Candidaţi trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute la art.3 din 
HG nr.286/2011. Condiţiile specifice: 
Pentru Consultant artistic: studii superi-
oare în domeniul Artelor, absolvite cu 
diplomă de licență (Domeniul Muzică); 
vechime în muncă/specialitate- cel puțin 
5 ani; cunoșterea unei limbi străine de 
circulație internațională, nivel avansat 
(scris, citit); cunostințe de operare PC- 
nivel avansat; constituie un avantaj 

studiile postuniversitare absolvite cu 
diplomă și/sau absolvirea unor programe 
de perfecționare în domeniul studiilor de 
specialitate. Pentru referent: studii medii 
liceale, absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; vechime în muncă: minim 8 (opt) 
ani; cunoștinţe de operare PC nivel 
mediu; experiența de lucru in programul 
Expert bugetar  poate constitui un 
avantaj. Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 10.01.2019, ora 
14.00. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediu și pe 
site-ul  www.filarmonicabanatul.ro. 
Relații suplimentare se pot obține în 
intervalul orar 9.00-14.00, la sediul  Filar-
monicii „Banatul” Timișoara din 
Bdul.C.D. Loga, nr.2, sau  la numărul de 
telefon 0256.492.521.

l UM 02122 București, din Ministerul 
Apărării  Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului 

vacant de personal civil contractual, 
muncitor calificat I (electrician), studii 
medii sau generale, cu o vechime în 
meserie de 9 ani, astfel: probă practică- 

28.01.2019, ora 10.30;  interviu- 
01.02.2019, ora 10.30. Data limită de 
depunere a dosarelor este 11.01.2019, ora 
15.00. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la sediul 
UM 02122 București, str.Institutul Medi-
co-Militar, nr.3-5, sector 1, București, 
unde vor fi afișate și detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale secreta-
riatului, la telefon 021.319.60.06 int.184.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud.Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, repartizat pe perioadă 
determinată, pentru implementarea 
Programului naţional de cadastru și carte 
funciară, corespunzător funcţiei contrac-
tuale de execuţie, cu încadrare pe peri-
oadă determinată  din cadrul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj- 
Serviciul Juridic Resurse Umane Secreta-
riat și Petiții, Biroul Juridic și Relația cu 
Publicul, astfel: 2 posturi referent tr.IA, în 
temeiul HG 286/23.03.2011, modificată și 
completată, 2 posturi referent tr.I, în 
temeiul HG 286/23.03.2011, modificată și 
completată. Concursul se va desfășura 
astfel: proba scrisă în data de 17.01.2019, 
ora 10.00, proba interviu în data de 
23.01.2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: învăţământ 
liceal cu diplomă de bacalaureat; vechime 
ȋn muncă: minim 6 ani și 6 luni pentru 
postul de referent tr.IA, și minim 3 ani și 
6 luni pentru postul de  referent tr.I. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
09.01.2019 inclusiv, ora 16.00, la sediul 
OCPI Dolj, cam.104. Relaţii suplimentare 
l a  s e d i u l  O C P I  D o l j 
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, 
fax 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro.

l Spitalul Orășenesc Lipova, cu sediul în 
localitatea Lipova, strada A.Vânătu, 
numărul 11, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele func-
ţiei: infirmieră; -Număr posturi: 1, 
conform Hotărâr i i  de  Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
22.01.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 22.01.2019, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: școală generală; -vechime: 6 luni 
vechime în activitate; -curs de infirmiere 
organizat de Ordinul Asistenţilor Medi-
cali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor 
Medicali din România. 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 Spitalului 
Orășenesc Lipova, str.A.Vânătu, nr.11, 
jud.Arad. Relaţii suplimentare la sediul 
S p i t a l u l u i  O r ă ș e n e s c  L i p o v a , 
str.A.Vânătu, nr.11, jud.Arad, persoană de 
contact: Chisan Simona, telefon: 
0257.563.047, fax: 0257.563.047, e-mail: 
spital.lipova@gmail.com.

l Administraţia Naţională a Rezervelor 
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de Stat şi Probleme Speciale- Unitatea 
Teritorială 370, cu sediul în localitatea 
Ioneşti, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante, 
de execuţie de consilier, Clasa I, Grad 
profesional Superior, 1 post. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 28.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 29.01.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
construcţiilor; -Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, minim 9 ani; -Să îndepli-
nească condiţiile generale pentru 

ocuparea funcţiei publice conform art.54 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările ulterioare; -Cunoaşterea 
legislaţiei aplicate domeniului bugetar. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Unităţii 
Teritoriale 370 Ioneşti, judeţul Vâlcea. 
Relaţii suplimentare la sediul: U.T.370, 
persoană de contact: Mirescu Liviu, 
telefon: 0250.763.033, fax: 0250.763.058.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul 
în localitatea Constanţa, str.Incintă Port, 
nr.1, jud.Constanţa, organizează concurs 
conform H.G.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 func-
ţiei: -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. Referent spec.
gr.II/S din cadrul Comp. Înmatriculări 
Nave -Personal Navigant/CZ Giurgiu -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 func-
ţiei: -minim 3 ani în domeniul naval. Data 
limită pentru depunerea dosarelor: 
10.01.2019 până la ora 16.00. 1.Selecția 
dosarelor de înscriere: 11.01-14.01.2019. 
Afişare rezultate selecția dosarelor: 
15.01.2019 la ora 10.00. Termen depunere 

contestații: 16.01.2019 până la ora 10.00. 
Termen soluționare contestații şi comuni-
care rezultate: 16.01.2019 la ora 16.00. 2.
Proba scrisă: 17.01.2019 la ora 10.00. 
Afişare rezultate probă scrisă: 18.01.2019 
la ora 12.00. Termen depunere contestații 
probă scrisă: 21.01.2019 până la ora 16.00. 
Termen soluționare contestații şi comuni-
care rezultate: 22.01.2019 la ora 16.00. 3.
Interviu: 23.01.2019 la ora 10.00. Afişare 
rezultate interviu: 25.01.2019 la ora 14.00. 
Termen depunere contestații interviu: 
28.01.2019 până la ora 12.00. Termen 
soluționare contestații şi comunicare 
rezultate: 28.01.2019 până la ora 16.00. 
Afişare rezultate finale: 29.01.2019 la ora 
16.00. Depunerea dosarelor de concurs şi 
desfăşurarea concursului se va face astfel: 
-Pentru postul din cadrul Autorităţii 
Navale Române- Central, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Autorităţii 
Navale Romȃne, Localitatea Constanţa, 
Str.Incintă Port nr.1, et.9 cam.93. 
Persoană de contact: Rodica Mitran 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 Unitatea Militară 02560 Bucureşti din 
Ministerul Apărării Naţionale organi-
zează concursul pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante de personal civil 
contractual: -şef Birou gr.I (1 post), studii 
universitare cu diplomă de licenţă în 
domeniile marketing /finanţe  /manage-
ment/ contabilitate, specializările 
marketing/finanţe şi bănci/management /
contabilitate şi informatică de gestiune, 
cu o vechime în domeniul achiziţiilor de 
minim 2 ani; -economist gr.I (1 post), 
studii universitare cu diplomă de licenţă 
în domeniile contabilitate/finanţe, specia-
lizările contabilitate şi informatică de 
gestiune /finanţe şi bănci, cu o vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului de 3 ani şi 6 luni; -referent tr.I (1 
post), studii medii cu diplomă de bacalau-
reat, cu o vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului de 3 ani şi 
6 luni; -muncitor calificat tr.III (lăcătuş 
mecanic) (1 post), certificat de absolvire/
calificare al unei şcoli profesionale, a unor 
cursuri/programe de calificare/ perfecţio-
nare /specializare pentru ocupaţia lăcătuş 
mecanic, urmate la o instituţie de formare 
acreditată conform legii sau calificarea la 
locul de muncă pentru ocupaţia lăcătuş 
mecanic conform înscrisurilor din 
carnetul de muncă, cu o vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului de 3 ani. Calendarul activităţilor 
specifice desfăşurării concursului de înca-
drare presupune parcurgerea următoa-
relor etape: -data-limită de depunere a 
dosarelor: 09.01.2019, ora 15.00; -proba 
scrisă (pentru posturile de şef birou gr.I, 
economist gr.I şi referent tr.I): 17.01.2019, 
ora 10.00; -proba practică (pentru postul 
de muncitor calificat tr.III): 17.01.2019, 
ora 10.00; -interviul (pentru toate postu-
rile): 23.01.2019, ora 10.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se 
vor face la sediul Unităţii Militare 02560, 
Bd.Ion Mihalache, nr.124-126, sector 1, 
localitatea Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact: Arhereu Florentina -secretar, 
telefon: 021.224.26.34 sau prin centrală: 
0 2 1 . 2 2 4 . 2 6 . 5 1 ,  0 2 1 . 2 2 4 . 2 6 . 5 2 , 
021.224.26.53, interior: 1117/104, zilnic, 
între orele 08.00-15.00.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
si Protecţia Copilului-Buzău, in temeiul 
H.G. nr. 286/23.03.2011 Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
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contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, organizează concurs 
pentru  ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post bucătar 
treapta profesională II la Complexul de 
servicii pentru copilul cu handicap nr.14 
Rîmnicu Sărat-Centrul rezidențial de tip 
familial “Ileana Cosânzeana”,  astfel: 
Dată limită depunere dosare, în data de 
09.01.2018; Selecţie dosare,  în data de 
11.01.2019, ora 10; Proba practică,  în data 
de 18.01.2019, ora 10; Interviu, în data de 
25.01.2019, ora 10; Condiții: studii medii şi 
diplomă de calificare în meseria de 
bucătar sau studii profesionale de speciali-
tate; vechime în specialitate: minim 6 ani. 
Persoană de contact: Nuțu Veroni-
ca-tel.0238/711051. Dosarele vor fi depuse 
până la data de  09.01.2019, ora 16,30. 
Toate probele se desfaşoară la sediul insti-
tuţiei din  mun.Buzău, strada Bistriţei 
nr.41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
si Protecţia Copilului-Buzău, in temeiul 
H.G. nr. 286/23.03.2011 Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs pentru  
ocuparea  următoarelor posturi (funcţie 
contractuală): 1 post îngrijitoare vacant 
(perioadă nedeterminată), la Centrul de 
recuperare şi reabilitare pentru persoane 
adulte cu handicap Rîmnicu Sărat, astfel: 
Dată limită depunere dosare, în data de 
09.01.2019; Selecţie dosare,  în data de 
11.01.2019, ora 10; Proba practică,  în data 
de 18.01.2019, ora 10;  Interviu, în data de 
25.01.2019, ora 10; Condiții: şcoală gene-
rală/şcoală profesională /liceu; certificat de 
absolvire a unui curs de instruire privind 
însuşirea noțiunilor fundamentale de 
igienă eliberat conform legislației în 
vigoare; vechime în muncă: minim 1 an; 
Persoană de contact: Drăgostin Lumini-
ța-tel.0238/711051. Dosarele vor fi depuse 
până la data de  09.01.2019, ora 16,30. 
Toate probele se desfaşoară la sediul insti-
tuţiei din  mun.Buzău, strada Bistriţei nr. 
41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
si Protecţia Copilului-Buzău, in temeiul 
H.G. nr. 286/23.03.2011 Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs pentru  
ocuparea  următoarelor posturi (funcţie 
contractuală): 1 post psiholog S practicant 
vacant (perioadă nedeterminată), la Servi-
ciul Plasamente familiale,  astfel:  Dată 
limită depunere dosare, în data de 
09.01.2019; Selecţie dosare,  în data de 
11.01.2019, ora 10; Proba scrisă,  în data 

de 18.01.2019, ora 10; Interviu, în data de 
25.01.2019, ora 10; Condiții: studii univer-
sitare de lungă durată absolvite cu 
Diplomă de Licență sau alt certificat echi-
valent în profilul Psihologie; atestat de 
liberă practică sau aviz de exercitare a 
profesiei de psiholog practicant, speciali-
zarea psihologie clinică, eliberate, în condi-
țiile legii, de Colegiul Național al 
Psihologilor din România; vechime în 
specialitate-minim 1 an. Persoană de 
contact: Popescu Nela-tel. 0238/711051. 
Dosarele vor fi depuse până la data de  
09.01.2019, ora 16,30. Toate probele se 
desfaşoară la sediul instituţiei din  mun.
Buzău, strada Bistriţei nr.41,  jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
si Protecţia Copilului-Buzău, in temeiul 
H.G. nr. 286/23.03.2011 Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs pentru  
ocuparea  următoarelor posturi (funcţie 
contractuală): 1 post îngrijitoare vacant 
(perioadă nedeterminată), la Centrul de 
integrare prin terapie ocupațională 
Rîmnicu Sărat,  astfel: Dată limită depu-
nere dosare, în data de 09.01.2019; Selecţie 
dosare,  în data de 11.01.2019, ora 10; 
Proba practică,  în data de 18.01.2019, ora 
10; Interviu, în data de 25.01.2019, ora 10; 
Condiții: şcoală generală/şcoală profesio-
nală/liceu; certificat de absolvire a unui 
curs de instruire privind însuşirea noțiu-
nilor fundamentale de igienă eliberat 
conform legislației în vigoare; vechime în 
muncă: minim 1 an; Persoană de contact: 
Cristea Iuliana-tel. 0238/711051. Dosarele 
vor fi depuse până la data de  09.01.2019, 
ora 16,30. Toate probele se desfaşoară la 
sediul instituţiei din  mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41,  jud.Buzău.

l U.A.T. Municipiul Sebeş organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a două funcţii 
publice de execuţie vacante de: 1.Consilier, 
clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului Registrul 
Agricol -Id Post: 206662. 2.inspector, clasa 
I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului Patrimoniu şi Trans-
port -Id Post:206699. Probele stabilite 
pentru posturile scoase la concurs :proba 
scrisă şi interviul. Data, ora şi locul desfă-
şurării concursului: -21.01.2019, ora 11:00 
Sebeş, Parcul Arini, nr. 1 (sediul Primăriei 
Municipiului Sebeş) -proba scrisă; 
-25.01.2019, ora10:00 Sebeş, Parcul Arini, 
nr. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş) 
-proba interviu; Termenul de depunere al 
dosarului de înscriere: -08.01.2019, ora 
14:00. Condiţii de participare pentru 
postul de Consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior din cadrul Compartimen-
tului  Registrul Agricol -Id Post:206662. 
-candidatul trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999 -privind Statutul func-
ţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare. - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul agronomiei. -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 7 ani. 
Condiţii de participare pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior din cadrul Compartimentului Patri-
moniu şi Transport -Id Post:206699. 
-candidatul trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999 -privind Statutul func-
ţionarilor publici cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
în specialitatea -arhitectură. -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 7 ani.

l Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi contractuale 
vacante: 1 post de Şef Serviciu gr. II; 3 
posturi de inspector de specialitate IA (S); 
1 post de consilier juridic II (S); 1 post de 
referent II (M). Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 17.01.2019, iar proba de 
interviu în data de 23.01.2019; ora şi locul 
de desfăşurare al concursului (proba scrisă 
şi proba de interviu) vor fi anunţate pe 
site-ul www.assmb.ro. Termenul limită de 
înscriere va fi data de 09.01.2019, orele 
14:00, dosarul de concurs urmând să fie 
depus la secretariatul Administraţiei 
Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucu-
reşti. Înscrierea candidaţilor se va face pe 
post. Informaţii suplimentare privind 
înscrierea şi participarea candidaţilor la 
concurs se pot obţine de la sediul instituţiei 
la Serviciul Resurse Umane, pe site-ul 
instituţiei www.assmb.ro sau la telefon 
021.310.10.59 int. 207.

l Primăria or. Mărăşeşti, jud. Vrancea 
organizează Concursul de recrutare din  
22.01.2019, ora 10 privind ocuparea unui 
post vacant, funcţie publică de execuţie, de 
consilier juridic, cl.I, gr. superior, în Comp. 
administraţie publică, registru agricol, 
relaţii publice, arhivă, din Aparatul de 
specialitate al Primarului or. Mărăşeşti, 
jud. Vrancea. Locul desfăşurarii concur-
sului: sediul Primăriei  or. Mărăşeşti. 
Dosarele de înscriere se depun din 
20.12.2018 până în 08.01.2019, la sediul 
Primăriei. Condiţiile generale de partici-
pare:  -candidaţii trebuie sa îndeplinească 
condiţiile art.54 din Legea 188/1999 repu-
blicată, privind Statutul funcţionarilor 
publici. Condiţiile specifice: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul ştiinţelor juridi-
ce;-vechime de minimum 7 ani în speciali-
tatea studiilor. Concursul va avea 
urmatoarele etape:  -selectia dosarelor: 
09.01.2019 –14.01.2019; -proba scrisă: 
22.01.2019, ora 10:00; -proba interviu 
-data va fi anunţată odată cu afişarea 
rezultatelor probei scrise. Bibliografia si 
atributiile postului afisate la sediul si pe 
site-ul Primăriei. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei şi la telefon 0237260550.

l Unitatea Militară 02439 Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant de personal civil 
contractual: -1 post vacant de execuţie 
„Referent de specialitate gr. III” (studii 
superioare universitare de licenţă, în 
domeniul economic) în biroul coordonare 
logistică şi mentenanţă; -vechime: - minim  
6 luni în specialitatea studiilor superioare;  
-proba scrisă: 21.01.2019 ora 10.00; -inter-
viul: 25.01.2019, ora 10.00; -data limită de 
depunere a dosarelor: 11.01.2019 ora 
15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se va face la sediul U.M. 
02439 Bucureşti, strada Institutul Medico 
-Militar nr. 3 -5, sector 1, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretaria-
tului -telefon: 0213196006 interior 125 şi 
130.

l Direcția de Administrare a Unităților 
de Învățământ Sector 4 cu sediul în Bld. 
Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena etaj 1, 
sector 4, organizează, la sediul său, 
concurs pentru ocuparea a două funcții 
contractuale de consilier, grad profesional 
IA, Compartimentul Administrativ şi 
Serviciu Buget, Financiar -Contabil, 
conform HG 286/23.03.2011. Condițiile 
pentru participarea la concurs sunt: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență, vechime în muncă de 
minimum 3 ani. Concursul se va desfăşura 
la sediul DAUI S4, astfel: - selecția dosa-
relor: 11.01.2019; - proba scrisa în data de 
21.01.2019, ora 10.30; - proba interviu în 
data de 28.01.2019, ora 10.30. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 21.12.2018-09.01.2019 
(de luni până joi între orele 9:00 –15:30 şi 
vinerea între orele 9:00 –13:30) la sediul 
Direcției de Administrare a Unităților de 
Învățământ Sector 4 cu sediul în Bld. 
Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena etaj 1, 
sector 4. Relații suplimentare se pot obține 
la sediul D.A.U.I. S4, persoana de contact 
Lupu Anca, e-mail: anca.lupu@daui.ro, 
telefon: 0766 976 198.

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante de expert grad profesi-
onal superior în cadrul Serviciului Statis-
tica Indicatorilor pe Termen Scurt din 
Comerţ. Condiţii de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul de 
licenţă: cibernetică şi statistică sau ingi-
nerie energetică; -vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice:  minim 7 ani. Desfăşurarea 
concursului va avea loc la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Municipiului 
Bucuresti, în data de 22 ianuarie 2019 ora 
10.00, proba scrisă. Interviul se va desfă-
şura conform prevederilor legale. Dosarul 
de înscriere la examen trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele prevazute 
la art.49 din  H.G. NR.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se vor depune în 

termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, la secretariatul comisiei 
de concurs la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul DRSMB www.bucuresti.insse.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la secre-
tarul comisiei, Barbu Maria –şef serviciu, 
telefon 021.313.20.81, şi la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti.

l Căminul pentru Persoane Vârstnice al 
Municipiului Bucureşti Academician  
Nicolae Cajal cu sediul în Bucureşti, str. 
Traian nr.29, Sector 3, organizează concurs 
conform HG 286/23.03.2011, pentru 
ocuparea posturilor contractuale vacante, 
de: -Contabil sef  S  grad/treapta II -1 post. 
Condiţii specifice: studii superioare absol-
vite de lungă durată cu diplomă de licenţă 
sau echivalent în profil economic, min 5 
ani vechime; min 5 ani vechime în contabi-
litatea instituţilor publice similare, 
membru activ CECCAR, posesor certificat 
SEC. -Inspector specialitate I- 1 post. 
Condiţii specifice: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă, cursuri de 
perfecţionare/ specializare în domeniu, 
min 5 ani vechime în specialitate 
.-Inspector specialitate II-1  post. Condiţii 
specifice: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă, cursuri de perfecţio-
nare/ specializare în domeniu, min 3 ani 
vechime în specialitate. -Medic S specialist 
-1 post. Condiţii specifice: studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licenţă, 
cursuri de perfecţionare/ specializare în 
domeniu, min 5 ani vechime în speciali-
tate, -Psiholog S specialist -1 post. Condiţii 
specifice: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă si aviz de exercitare a 
profesiei de psiholog  specialist  de la 
COPSI, cursuri de perfecţionare/ speciali-
zare în domeniu, min 5 ani vechime în 
specialitatea psihologie clinica. -Îngriji-
toare G -1 post. Condiţii specifice: absol-
vente de studii medii minim 10 clase, 
minim 12 luni  vechime. -Infirmiere G -1 
post. Condiţii specifice: absolvente de 
studii medii minim 10 clase cu dimplomă 
de specializare, min 3 ani vechime. 
Concursul se va desfăşura la sediul din Str. 
Traian nr. 29 Sector 3 Bucureşti, astfel: 
-Proba scrisă/ practică în data de 
.28.01.2019,  ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 30.01.2019,  ora 12.00/ se anunţa la 
afişarea rezultatului la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art. 3 din Anexa HG 
286/23.03.2011. Condiţiile generale şi 
specifice pentru participarea la concurs, 
bibliografia şi tematica sunt afişate la 
sediul din Str. Traian  şi pe site www.
caminvarstnicibucuresti.ro. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul din Str. Traian nr. 
29 Sector 3 Bucureşti. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, 
tel. 031.101.93.44.

l Şcoala Gimnazială de Arte nr.4, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe peri-
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oadă nedeterminată a postului de 
-Administrator de Patrimoniu. Concursul 
va avea loc în perioada 21 -22.01.2019 la 
sediul unității Școala Gimnazială de Arte 
nr.4, și va avea două probe: -Proba scrisă 
-ora -09,00; -Interviu -ora -09,00. 
Concursul se va organiza conform calen-
darului următor: -07.01.2019 -16.01.2019: 
termenul pentru depunerea dosarelor; 
-21.01.2019, ora 09,00: probă scrisă; 
-22.01.2019 ora 09:00: interviu. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul Școlii 
Gimnazilae de Arte nr.4, Str. Maica 
Domnului nr.61-63, sector 2, București, 
telefon 021/242.14.50.

l Anunţ privind organizarea concur-
sului pentru încadrarea unui post 
vacant de execuţie de personal civil 
contractual. În perioada 21.12.2018-
07.02.2019 (data primei probe de 
concurs fiind 21.01.2019), la sediul 
Unităţii Militare 01357 București se 
organizează concursul pentru înca-
drarea următorului post vacant de 
execuţie de personal civil contractual:  
Muncitor calificat I (lăcătuș montator 
agregate energetice și de transport) -1 
post; condiţii - studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau școală 
profesională tehnică (specializare 
lăcătuș montator agregate energetice și 
de transport); minim 12 ani vechime în 
muncă. Termenul în care se afișează 
rezultatele pentru fiecare probă: 1.Proba 
scrisă: are loc în data de 21.01.2019, 
între orele 11.00 -14.00; Termenul în 
care se afișează rezultatele: 22.01.2019 
ora 15.30; Termenul în care se pot 
depune contestaţiile: 23.01.2019,  între 
orele 09.00 -15.00; Termenul în care se 
afișează rezultatele contestaţiilor: 
25.01.2019, ora 15.30. 2.Proba practică: 
are loc în data de 28.01.2019 între orele 
09.30 - 15.45; Termenul în care se 
afișează rezultatele: 29.01.2019 ora 
15.30; Termenul în care se pot depune 
contestaţiile: 30.01.2019, între orele 
09.00-15.00; Termenul în care se 
afișează rezultatele contestaţiilor: 
31.01.2019, ora 15.30. 3.Interviul: are loc 
în data de 01.02.2019, între orele 09.30 
- 15.30; Termenul în care se afișează 
rezultatele: 04.02.2019 ora 15.30; 
Termenul în care se pot depune contes-
taţiile: 05.02.2019, între orele 09.00-
15.00; Termenul în care se afișează 
rezultatele contestaţiilor: 06.02.2019, ora 
15.30. Termenul în care se afișează 
rezultatele finale: 07.02.2019, ora 15.30. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 01357 București, Bule-
vardul Ghencea nr. 43 A, sector 6, loca-
litatea București, până la data de 
11.01.2019, ora 15.30. Detalii privind 
condiţiile generale și specifice pentru 
ocuparea posturilor, tipul probelor de 
concurs, locul și ora desfășurării aces-
tora, tematica și bibliografia de concurs 
se pot obţine: -la telefon 021/410.36.42, 
int.138, în zilele lucrătoare în intervalul 
08.30-15.30, persoană de contact 
Dascălu Adriana; -la sediul Unităţii 
Militare 01357 București; -pe pagina de 
internet a Statului Major al Forţelor 
Terestre (www.forter.ro); -pe portalul 
posturi.gov.ro.

PROPUNERI AFACERI
l Companie germană din teleshop-
ping începe acum cu networkul ei de 
sănătate și în România. Căutăm 
potențiali parteneri din România, 
pentru această oportunitate unică, 
care ar putea fi și sansa vieții tale, 
alăturându-te chiar de la început. Mai 
multe informații găsiți aici: WEB: 
http://bit.ly/informatiinvro, MAIL: 
informatii@365successdays.com.

CITAŢII
l Numitul Alexa Neculai având ca 
ultim domiciliu cunoscut în Iași str. 
Cișmeaua Păcurari nr.2, este citat la 
Judecătoria Iași  în dosarul  nr. 
36403/245/2017 al secției civile, Complet 
2, cu termen de judecată la 17.01.2019, 
ora 8.30, în calitate de pârât în cauza de 
ieșire din indiviziune și partaj bunuri 
comune formulată de reclamanta Miron 
Viorica, fostă Alexa.

l Numitul Arhip Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în orașul Podu 
Iloaiei, strada Duzilor 70, județul Iași, 
este chemat la 14 ianuarie 2019, ora 
8:30, la Judecătoria Iași, camera Sala 5, 
c o m p l e t  C 3 9 m ,  î n  d o s a r u l 
13276/245/2018 divorț cu minori, exerci-
tarea autorității părintești, stabilire 
domiciliu minor, pensie de întreținere, 
în care este pârât, în contradictoriu cu 
reclamanta Arhip Viorica.

l Se citează pârâta Michie Viorica, în 
dosarul 98/828/2017 aflat pe rolul Jude-
cătoriei Topoloveni, jud. Argeș, având 
ca obiect partaj succesoral, cu termen la 
data de 30.01.2019.

l Se citeaza paratul Buia Spiru cu 
domiciliu necunoscut in dosarul 
1540/246/2018 al Judecatoriei Ineu, 
avand ca obiect  succesiune dupa 
defuncta Buia Ana, decedata in 
30.05.1990 cu domiciliul  in loc.
Draut nr. 56, com. Tirnova in contradic-
toriu cu reclamantul Popa Gheorghe 
Teodor avand termen de judecata 
30.01.2019.

l Se citează numitul Tanaka Lazo 
Manuel Ricardo- pârât, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Komaki, Shi 
Kubo, Shinmachi 43 Haitsu Yamae 101, 
Prefectura Aichi, Japonia, pentru 
termenul din 16.01.2019, ora 9.00, la 
Judecătoria  Reși ța ,  în  dosarul 
4841/290/2018, obiect- alte cereri 
privind situația minorului.

DIVERSE
l Anunt prealabil privind afisarea 
publica a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ - 
teritoriala Armasesti din judetul 
Ialomita, anunta publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
Sector Cadastral nr. 4 incepand cu data 
de 27.12.2018, pe o perioada de 60 de 
zile, la sediul Primariei Armasesti din 
sat Armasesti,  Com. Armasesti, 

conform art. 14 alin (1) si (2) din Legea 
Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare 
Nr. 7/1996, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primariei si pe 
site-ul Agentiei Nationale de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insolventa 
in dosarul nr. 4808/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. sentinței 
nr. 919 din 12.12.2018 privind pe SC LA 
Brancardierul Vesel SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 28.01.2019, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 18.02.2019, întocmirea tabe-
lului definitiv 15.03.2019, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 22.02.2019 orele 11:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploiești, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 
7B.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 4443/105/2017, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 912 din 
12.12.2018 privind pe SC Casual 
Elegance Fashion SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță in vederea 
intocmirii tabelului suplimentar 
21.01.2019, întocmirea tabelului supli-
mentar al creanțelor 20.02.2019, întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat 
20.03.2019.

l Leavis Cont IPURL, in calitate de 
lichidator notific deschiderea procedurii 
simplificate a insolventei privind pe 
debitoarea SC Vyposolaris Com SRL, 
cu sediul Ploiesti, Str. Tarnave, nr. 1, bl. 
A1 ,Sc. D, et. 1, ap. 49, jud. Prahova, 
CUI 9955800, J29/1364/1997, dosar 
3824/105/2018 Tribunal Prahova. 
Termene: termen maxim de predare a 
gestiunii averii impreuna cu actele si 
operatiunile efectuate dupa deschiderea 
procedurii, cat si lista creditorilor 
pentru creantele nascute in timpul 
procedurii 21.12.2018. Inregistrare 
creante nascute in timpul procedurii 
21.01.2019, verificare creante si afisare 
tabel suplimentar 20.02.2019, depunere 
contestatii 7 zile de la publicarea in BPI 
a tabelului suplimentar, solutionare 
contestatii si intocmire tabel definitiv 
consolidat 20.03.2019. Relatii la telefon 
0723880617, e-mail voichita _onofrei @
yahoo.com.

l Prin încheierea din data de 
18.10.2018 pronunţată de Judecătoria 
Săveni în dosarul nr. 684/297/2018, 
având ca obiect cererea de uzucapiune 
formulată de către reclamantul Cioclea 
Gheorghe, domiciliat în sat Ungureni, 
str. Lalelelor, nr. 4, com. Ungureni, jud. 
Botoșani, care solicită dobândirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune a 
terenului în suprafată de 1200 mp., 
categoria arabil, identificat în p.c. 1320, 
situat în intravilanul satului și comunei 
Ungureni, jud. Botoșani, s-a dispus 
emiterea prezentei somaţii prin care 
pune în vedere tuturor celor interesaţi 

să facă opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 6 luni de la data 
emiterii celei din urmă publicaţii se va 
trece la judecarea cererii.

l Această informare este efectuată de 
Nova City Development SRL, cu sediul 
în București, str.Clucerului, nr. 35, et.3, 
birou 18, sector 1, având nr.de înregis-
t rare  la  Reg is t ru l  Comerţu lu i 
J40/8386/2017, CUI: 37692890, telefon: 
+40215.395.021, CUI: RO37692890, ce 
intenţionează să solicite de la Adminis-
traţia Naţională Apele Române aviz de 
gospodărire a apelor/aviz de amplasa-
ment pentru realizarea lucrărilor Demo-
lare construcţii existente, construire 
imobil locuinţe colective cu regim de 
înălţime S+ P+ 3E+ Eretras, împrej-
muire teren, branșamente utilităţi, 
amplasate în judeţul Ilfov, orașul Volun-
tari, str.Șerban Ion, nr. 2A. Această 
investiţie este construcţie nouă. Ca 
rezultat al procesului de producţie vor 
rezulta ape pluviale/meteorice, ce se vor 
evacua în Bazinul Piscicol Roșia II 
(lacul Pipera), după ce au fost epurate 
printr-un separator de hidrocarburi. 
Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menţionată. Persoanele care 
doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitan-
tului sau la adresa e-mail: office@
novadev.ro, persoană de contact: Radu 
Georgescu, telefon: 021.395.021 (numele 
persoanei de contact, nr.de telefon), 
după data de 13.12.2018.

l S.C. The Laundry Services S.R.L., cu 
sediul social si punct de lucru în Bucu-
rești, sectorul 1, Str.Biharia, Nr. 67-77, 
Camerele 57-72, Corp E1, Cod Unic de 
Inregistrare RO15362327, nr.de ordine 
în Registrul Comerţului București 
J40/5003/2003, reprezentată prin 
Doamna Aurelia Constantin - Adminis-
trator,  informează pe cei interesați că 
s-a depus solicitarea pentru obținerea 
Autorizației de mediu pentru activitatea 
-Spălarea și curățarea (uscată) artico-
lelor textile și a produselor din blană 
-cod CAEN 9601, desfășurată în Bucu-
rești, sectorul 1, Str.Biharia, Nr.67-77, 
Camerele 57-72, Corp E1. Informatii se 
pot solicita la sediul Agentiei Pentru 
Protectia Mediului București din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii -in spatele benzi-
nariei Lukoil ), intre orele  9.00-12.00, 
de luni pana vineri. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M. București in termen de 10 zile de 
la data publicarii prezentului anunt.

l Swiss Grain SRL, proprietar al tere-
nului situat in comuna Stefanestii de 
Jos, Tarla 44, Parcela 337, nr.cadastral 
50753 si 50754 in suprafata de 53.135 
mp, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate pentru docu-

mentatia PUZ –“Ansamblu Rezidential 
cu Dotari si Servicii Complementare”. 
Documentatia a fost depusa pentru 
consultare la Consiliul Judetean Ilfov la 
data de 20 decembrie 2018. Observatii/
comentarii se primesc in scris la 
Directia de Urbanism din cadrul Consi-
liului Judetean Ilfov, Bucuresti, Sector 
1, Str.General Gheorghe Manu nr.18 
(tel. 021.212.56.93), in termen de 15 zile 
de la publicarea prezentului anunt.

l Vintilă Stelian titular al proiectului 
Ansamblu Locuinţe, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către ARPM București, în 
cadrul procedurilorde evaluare a impac-
tului asupra  mediului  și de evaluare 
adecvată, pentru proiectul Ansamblu 
Locuinţe, propus a fi amplasat în Bucu-
rești B-dul Metalurgiei nr. 61C, sector 4. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM București din Aleea Lacul 
Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni până 
vineri, între orele 9:00 -12:00, precum și 
la următoarea adresă de internet www.
apmb.ro. Publicul ineresat poate înainta 
comentarii/ observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până 
la data de 25 decembrie 2018.

l Dosar nr 281/318/2018. Romania 
Judecatoria Targu Jiu, Sectia Civila, 
Sentinta Civila nr 6212. Pentru aceste 
motive, in numele legii hotaraste: Admite 
actiunea minori si familie privind pe 
reclamantul Matras Maricel cu domici-
liul in Targu Jiu, str Fagaras nr 6G, 
J u d e t u l  G o r j ,  a v a n d  C N P 
1820525073199 in contradictoriu cu 
parata Matras Janina cu domiciliul in 
Targu Jiu, str Fagaras nr 6B, judetul 
Gorj, avand CNP 2900101180019, avand 
ca obiect divort. Desface casatoria 
partilor incheiata la data de 28.12.2009 si 
inregistrata in Registrul de Stare Civila 
al Consiliului local Targu-Jiu sub nr 
785/28.12.2009, din culpa paratei. 
Dispune ca parata sa revina, dupa desfa-
cerea casatoriei, la numele purtat ante-
rior, acela de “Brincoveanu”. Dispune 
exercitarea autoritatii parintesti cu 
privire la minora Matras Madalina-Es-
tera, nascuta la data de 06.02.2010, de 
ambii parinti. Stabileste domiciliu 
minorei Matras Madalina-Estera la tatal 
reclamant. Obliga parata la plata unei 
pensii de intretinere in cuantum de 290 
lei lunar, pensie de intretinere pentru 
minora Matras Madalina-Estera, ince-
pand cu data introducerii actiunii, 
08.01.2018 si pana la majoratul acesteia. 
Obliga parata la plata catre reclamant a 
cheltuielilor de judecata in cuantum de 
443 lei. Cu drept de apel in termen de 30 
de zile de la Comunicare, cerere ce se va 
depune la Judecatoria Targu-Jiu. 
Pronuntata in sedinta publica azi 
15.10.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l C.A. al S.C.Frigocom S.A. convoacă 
A.G.A. ordinara a societăţii, în data de 
04.02.2019, ora 10:00, la adresa din 
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Romania, str. Sos Odăii nr. 73-77, sector 
1, Bucureşti, CAP15040, pentru toţi 
acţionarii înscrişi în Registrul Acţiona-
rilor la data de 31.01.2019, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
raportului de evaluare a imobilului 
proprietate Frigocom. 2. Diverse. Acţi-
onarii pot participa la Adunarea Gene-
rală personal sau prin mandatari cu 
procură. Un exemplar al procurii se 
depune la sediul societăţii sau la locul 
de tinere a sedintei până la  31.01.2019 
ora 10.00. În cazul neîndeplinirii preve-
derilor legale şi statutare la prima 
convocare, AGA se reprogramează 
pentru 11.02.2019  în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră. Informaţii suplimentare la 
tel. 021/319.88.02.

LICITAŢII
l SC Neturom SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica 
bunurilor mobile aflate in patrimoniul 
societatii, pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 08.01.2019, 
10.01.2019, 15.01.2019, 17.01.2019, 
22.01.2019, 29.01.2019, 31.01.2019, 
05.02.2019, 07.02.2019, 12.02.2019, 
orele 12.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab. 7B, Et.7, jud. Prahova. Conditiile 
de participare si relatii suplimentare la 
tel. 0344104525.

l SC Ascent Activ Development SA, 
prin lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a urmatoarelor bunuri 
mobile si imobile aflate in patrimoniul 
societatii. Pretul de pornire al licitatiei 
este cel stabilit in rapoartele de 
evaluare. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 29.05.2018 si vor avea loc pe data 
de: 08.01.2019, 10.01.2019, 15.01.2019, 
17.01.2019, 22.01.2019, 29.01.2019, 
31.01.2019, 05.02.2019, 07.02.2019, 
12.02.2019 orele 12.00, la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul/administratorul/vânzătorul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Primăria Comunei Sadova, str. 
Craiovei, nr.165, cu e-mail: sadova@
cjdolj.ro, telefon: 0251.376.622, fax: 
0351.418.644, CUI:4553437. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii/vânzării/închirierii, în special 
descrierea şi identificarea bunului ce 
urmează să fie concesionat/închiriat/
vândut: Nr.crt; Tarla; Parcela; Supra-
fața (ha); Categoria; Domeniu public/
privat; Scopul evaluării. 1; T1; P3, 4, 5; 
0,3285; Intravilan; Privat; Concesio-
nare. 2; T112; P4623; 0,2200; Intra-
vilan; Privat; Concesionare. 3; T178; 
P1127, 1128; 4,2000; Intravilan; Privat; 
Închiriere. 4; T110; P1/1; 0,3000; Extra-
vilan; Privat; Vânzare. 3.Informaţii 

privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei Sadova, 
str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: prin cerere, de la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului /administrato-
rului /vânzătorului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul de Achi-
ziţii al Primăriei Sadova, str. Craiovei, 
nr.165, jud.Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar: Preţul caietului de sarcini este de 
400 RON. Se achită la casieria Primă-
riei Sadova. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 10.01.2019, ora 
16.00. 4.Informaţii privind ofertele: la 
sediul Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, judeţul Dolj. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 14.01.2019, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei ,  nr.165,  judeţul  Dolj . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar original şi un exemplar copie. 
5.Data şi locul la care este programată 
începerea procedurii de negociere 
directă:  22.01.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, 
judeţul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios a Tribunalului 
Dolj, sediul Craiova, str.Brestei, nr.129, 
județul Dolj, telefon: 0251.418.612, fax: 
0351.430.088, email: tr-dolj@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului negocierii 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 19.12.2018.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, cu e-mail: sadova@
cjdolj.ro, telefon: 0251/376.622, fax: 
0351/418.644, CUI: 4553437. 2.Infor-
maţii generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului ce urmează să 
fie concesionat: Bunuri publice apar-
ținând Primăriei Comunei Sadova: 
Nr.crt.; Tarla; Parcela; Suprafață 
(ha); Categoria: 1.; T85; P680; 0,1000; 
Intravilan. 2.; T177; P1124; 0,8200; 
Extravilan. 3.; T177; P1120; 1,0000; 
Extravilan. 4.; T177; P1119; 0,8000; 
Extravilan. 5.; T177; P1118; 0,6500; 
Extravilan. 6.; T177; P1117; 2,1000; 
Extravilan. 7.; T177; P1116; 0,4500; 
Extravilan. 8.; T177; P1114; 3,8900; 
Extravilan. 9.; T177; P1113; 0,1500; 
Extravilan. 10.; T 177; P1110; 1,5000; 
Extravilan. 11.; T102; P760; 0,8000; 
Extravilan. 12.; T102; P759; 0,6500; 
Extravilan. 13.; T102; P758; 0,8000; 

Extravilan. 14.; T101; P752; 1,2800; 
Extravilan. 15.; T102; P761, 761/1; 
4,0000; Extravilan. 16.; T102; P761/2; 
6,12000; Extravilan. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul 
Dolj. 3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire:  prin 
cerere, de la sediul Primăriei Sadova, 
str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul de Achiziţii al 
Primăriei Sadova, str.Craiovei, 
nr.165, jud. Dolj. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.22/2007: 
Preţul caietului de sarcini este de 
400Lei. Se achită la casieria Primăriei 
Sadova. 3.4. Data limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 10/01/2019, ora 
16.00. 4. Informaţii privind ofertele: 
la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
4.1.Data limită de depunere a ofer-
te lor :  14/01/2019,  ora  12 .00 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Primăriei Sadova, str. 
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar original şi un exemplar 
copie. 5.Data şi locul la care este 
programată începerea procedurii de 
negociere directă:  22/01/2019, ora 
12.00, la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei:  
Secția de Contencios a Tribunalului 
Dolj, sediul Craiova, str.Brestei, 
nr.129,  județul  Dolj ,  te lefon: 
0251/418.612, fax: 0351/430.088, 
email: tr-dolj@just.ro. 7 .Data trans-
miterii anunţului negocierii către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 19.12.2018.

l Direcția pentru Agricultură Jude-
țeana Giurgiu scoate la vânzare prin 
licitație mijloace fixe şi obiecte de 
inventar în starea fizică la care se află, 
în condiț i i le  prevăzute de HG 
nr.841/1995 cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Acestea pot fi văzute la 
sediul instituției din Strada Șoseaua 
Ghizdarului, Nr.1, din Localitatea 
Giurgiu, Județul Giurgiu, telefon 
(004)0246.212.038. Lista cu bunurile 
oferite spre vânzare şi prețul de pornire 
al licitației pot fi consultate la sediul 
menționat mai sus şi pe site-ul DAJ 
Giurgiu www.directia agricolagiurgiu.

eu. Licitația va avea loc în data de 
27.12.2018, ora 12.00, la sediul DAJ 
Giurgiu, Strada Șoseaua Ghizdarului, 
Nr.1, din Localitatea Giurgiu, Județul 
Giurgiu. În caz de neadjudecare, urmă-
toarele date de desfăşurare a licitației 
vor fi 03.01.2019, ora 12.00 (prețul 
inițial va fi diminuat cu până la 20%) şi 
09.01.2019, ora 12.00 (prețul inițial va fi 
diminuat cu până la 40%). Cota de 
participare la licitație este de 150Lei. 
Documentele de participare la licitație 
sunt: chitanța de achitare a cotei de 
participare la licitație, achitată la casi-
eria DAJ; copia Certificatului de Înre-
gistrare la Registrul Comerțului şi a 
Codului Fiscal pentru persoane juridice 
sau a actului de identitate pentru 
persoane fizice; împutemicire acordată 
persoanei care îl reprezintă pe achizitor. 
Documentele de participare se depun la 
Registratura instituției până la de 
21.12.2018, ora 12.00.

l Anunţ de participare  la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. Infor-
maţii generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. 
Vâlcea,  judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii: închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată 
de 2 ani. 3. Condiţiile de participare: 
dovada cumpărării caietului de sarcini; 
garanția de participare la licitatie – 
10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale constituită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau scri-
soare de garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt; 
certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului, valabil la data 
deschiderii ofertelor; certificate consta-
tatoare privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele locale; 
certificat de atestare fiscală; cazier fiscal 
al persoanei juridice şi al administrato-
rului acesteia emis de DGFP; cazier 
judiciar al persoanei juridice şi al admi-
nistratorului acesteia; certificat unic de 
înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului; bilanţul contabil sau 
extrase de bilanț pentru anul anterior în 
care se inițiază procedura, vizat de 
administraţia fiscală; fisa de informatii 
generale - cuantumul cifrei de afaceri 
minime pe anul anterior celui în care se 
inițiază procedura; declarație că nu se 
află in litigiu cu titularul dreptului de 
administrare. 4. Cuantumul garanţiei 
de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită 
prin ordin de plată confirmat prin 
extras de cont sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea 
succintă a bunului imobil ce urmează a 
fi închiriat: Închiriere suprafeţe de 
teren în albiile minore ale râurilor şi 
pârâurilor din Jud.Vâlcea şi jud.Olt 
pentru exploatarea de agregate mine-
rale în vederea înlăturării materialului 
aluvionar:  Lotul 1 - 21.200 mp, teren 
albie minoră a pârâului Luncavăț, Loc.

Oteşani, jud. Vâlcea. Lotul 2 - 31.901 
mp, teren albie minoră a râului Olteț, 
Loc. Balş, jud. Olt. 6. Data, locul şi ora 
limitã de primire a ofertelor: 17.01.2019 
până la ora 1000 la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. 
Data şi locul deschiderii acestora: 
17.01.2019 începand cu ora 1030 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a 
caietului de sarcini : de la sediul Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.410 lei. 9. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada de vala-
bilitate a ofertei va fi de 90 de zile 
calendaristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

PIERDERI
l Pierdut certificat de membru în Cole-
giul Farmaciştilor seria TM nr.14130. 
Dacă aveți detalii, vă rog sunați la 
0731.487.710.

l IF Speranța Rădăcină Stana, CUI: 
14350049, pierdut certificat înregistrare 
seria B, nr.3374211 din 20.02.2017, emis 
de ORC Ialomița. Îl declar nul.

l Moo Foods SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, str.Izvorul Trotuşului, nr.5, bl.
D15, sc.2, et.4, ap.28, sector 4, având 
număr de înregistrare J40/7971/2009 şi 
CUI:25785731, declar pierdut Certificat 
constatator pentru sediul social din 
Bucureşti, str.Izvorul Trotuşului, nr.5, 
bl.D15, sc.2, et.4, ap.28, sector 4, 
nr.347099/01.07.2009. Îl declar nul.

l Subscrisa, Ocmer Consultancy SRL, 
cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, 
Strada Frumoasă, nr.30, Zona A, 
Modul 1.19, Etaj 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/13648/2012, având Cod unic de 
înregistrare 30932588, declar nule şi 
pierdute certificatul de înregistrare 
B3241713, emis şi eliberat la data de 
01.02.2017, certificatul constatator cu 
privire la activitățile desfăşurate la 
sediu din 01.02.2017 şi certificatul 
constatator cu privire la activitățile 
desfăşurate în afara sediului (la terți) 
din 22.11.2012.

l Pierdut chitanţier seria DAA nr. 
0215688 -0215700, eliberat la data de 
19.11.2018 de firma  SC Dent -A 
-America 2000 SRL, având CIF 
RO12440846.

l Pierdut legitimaţie contor apă marca 
19024 Veolia -Apa Nova Bucureşti pe 
numele Calotescu Gabriel.

l Pierdut legitimaţie serviciu nr. 126 
emisă de Agenţia Naaţională de Inte-
gritate pe numele Ionică Florentina. O 
declar nulă.




