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OFERTE SERVICIU
l Restaurant specific street food loca-
lizat în Sector 5 angajează bucătar cu 
experienţă, cu studii de specialitate şi 
vorbitor avansat de limba engleză. 
Program 6 zile/săptămână/8 ore/
salariu aproximativ 2.000Lei brut. Mai 
multe detal i i  la  nr.de telefon: 
0725.155.571, aparţinând societăţii SC 
KDK &MET Management SRL.

l SC Kardesler Prod SRL Ploieşti 
angajează două persoane pentru postu-
rile de manipulanți mărfuri. Ca cerință 
a posturilor- cunoştințe minime de 
limba turcă. Relații la telefon: 
0764.780.146.

l CENIT SRL (Silvestru 152, Iaşi) 
angajează programator pentru dezvol-
tarea de aplicaţii software din portofo-
liul propriu. Cerinţe: studii superioare 
absolvite în domeniul informatic 
(Informatică, Matematică - Informa-
tică, Automatizări şi Calculatoare ori 
înrudit), cunoştinţe solide de progra-
mare C++ şi C#, gândire analitică, 
atenţie la detalii, cunoştinţe avansate 
de limbă engleză. CV-urile şi scrisorile 
de intenţie se trimit până la data de 
31.01.2019 la adresa de e-mail jobs@
cenit.ro ori prin poştă la adresa 
CENIT SRL, Str. Silvestru Nr. 152, 
700012 Iaşi.

l Institutul de Cercetare- Dezvoltare 
pentru Pajişti Braşov, cu sediul în 
Braşov, str. Cucului nr. 5, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante din cadrul comparti-
mentelor de cercetare, dezvoltare şi 
administrativ: Inginer agronom- 3 
posturi; Biolog- 1 post; Asistent cerce-
tare- economie agrară- 1 post; Expert 
achiziții publice- 1 post; Auditor intern- 
1 post; Agent de pază- 1 post; şofer- 1 
post; Mecanic agricol- 1 post; Îngrijitor 
animale- 1 post. Depunerea dosarelor 
pentru participarea la concurs se va 
face până la data de 15 februarie 2019. 
Concursul va avea loc la sediul I.C.D.P. 
Braşov, str. Cucului nr. 5 în ziua de 15 
martie 2019, ora 10.00. Condițiile de 
participare, tematica de concurs şi alte 
informații se pot obține de la: sediul 
I.C.D.P. Braşov; telefon 0268/472704; 
www.pajisti-grassland.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, Bdul.Revolu-

ţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează 
concurs în vederea ocupării următo-
rului post vacant: -1 (un) administrator 
patrimoniu, gr.III S, cod COR 263111, 
pe perioadă nedeterminată, în cadrul 
Serviciului Social Administrativ. 
Condiţii specifice: -nivelul studiilor- 
superioare; -vechime în muncă minim- 
3 ani; -abilitare în lucru pe calculator; 
-abilităţi de organizare şi comunicare. 
Data-limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 07.02.2019, ora 16.00. Data 
susţinerii probei scrise: 14.02.2019, ora 
10.00. Data susţinerii interviului: 
18.02.2019, ora 10.00. Toate probele se 
vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.Revo-
luţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, condi-
ţiile generale şi specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursurilor, biblio-
grafia şi, după caz, tematica se publică 
pe portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: 
www.uav.ro.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, orga-
nizează concurs în data de 13.02.2019 
pentru ocuparea unui post vacant de 
şofer autosanitară III la Serviciul 
administrativ, aprovizionare -trans-
port, pe durată nedeterminată. 
Condiţii specifice: -diplomă de şcoală 
generală; -permis de conducere pentru 
şofer profesionist valabil pentru auto-
vehiculele din categoriile B şi C; 
-condiții de vechime: fără. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în data de 
13.02.2019, ora 9.00- proba scrisă şi în 
data 18.02.2019, ora 9.00- proba 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNO, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, până în data de 04.02.2019 şi 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afişată la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO sau la 
nr.de telefon: 0349.802.550.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la 
concurs, în data de 20.02.2019, ora 

10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional asistent -  Serviciul Control 
şi recuperare debite; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Cunoaş-
terea limbii engleze: dovada expertizei 
se va face cu certificat de competențe 
lingvistice cel puțin la nivelul B1 (înte-
legere, scriere, vorbire); Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştințe operare PC: va fi dovedit 
prin diplomă de certificare a compe-
tențelor IT, eliberată în condițiile legii; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intellectual. Data de desfăşurare a 
concursului: 20.02.2019 - ora 10.00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea a 
-III-  a ,  respect iv  în  per ioada 
21.01.2019-09.02.2019, la sediul 
ANOFM.Persoană de contact: secreta-
riat SRU, tel. 021.303.98.58.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la 
concurs, în data de 20.02.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional superior - Serviciul Planifi-
care, Monitorizare Activitate EURES. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. Cunoaşterea limbii 
engleze: dovada expertizei se va face 
cu certificat de competențe lingvistice 
cel puțin la nivelul B1 (întelegere, 
scriere, vorbire). Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 7 ani. Cunoştințe 
operare PC: va fi dovedit prin diplomă 
de certificare a competențelor IT, elibe-
rată în condițiile legii; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intellectual. 
Data de desfăşurare a concursului: 
20.02.2019 - ora 10.00 - proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 21.01.2019-
09.02.2019,  la sediul  ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat SRU, 
tel. 021.303.98.58.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la 
concurs, în data de 20.02.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Expert, grad 
profesional superior - Serviciul Planifi-
care, Monitorizare Activitate EURES; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoaşterea limbii 

engleze: dovada expertizei se va face 
cu certificat de competențe lingvistice 
cel puțin la nivelul B1 (întelegere, 
scriere, vorbire); Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 7 ani; Cunoştințe 
operare PC: va fi dovedit prin diplomă 
de certificare a competențelor IT, elibe-
rată în condițiile legii; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual; 
Data de desfăşurare a concursului: 
20.02.2019 - ora 10.00 - proba scrisă.  
Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 21.01.2019-
09.02.2019,  la sediul  ANOFM. 
Persoană de contact: secretariat SRU, 
tel. 021.303.98.58.

l Concurs pentru ocuparea funcţiilor 
de director medical şi director de îngri-
jiri: Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. 
Dr. Alexandru Obregia” organizează, 
în conformitate cu prevederile O.M.S. 
284/2007 cu modificările şi completă-
rile ulterioare organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
specifice comitetului director: -Director 
medical- 1 post; -Director de îngrijiri- 1 
post. Concursul/ examenul va avea loc 
la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie 
“Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Şos. 
Berceni nr.10, Sector 4, Bucureşti. La 
concurs/ examen se pot înscrie candi-
daţii care îndeplinesc, cumulativ, 
criteriile generale şi specifice: A. 
Criterii generale: a) au domiciliul stabil 
în România; b) nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârşirea 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 infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; c) au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; d) nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
B. Criterii specifice: 1. Director 
medical: a) Sunt absolvenţi de învăţă-
mant universitar de lungă durată, cu 
diploma de licenţă sau echivalenta în 
domeniul medicină, specializarea 
medicină; b) Sunt confirmaţi cel puţin 
medic specialist; c) Au minimum 5 ani 
vechime în specialitatea respectivă; 2. 
Director de îngrijiri: a) Sunt asistenţi 
medicali generalişti  principali; b) Au 
cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi 
medicali generalişti principali; c) Sunt 
absolvenţi de invatamant universitar 
de lungă sau scurtă durată, cu diplomă 
de licenţă/ absolvire. C) Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
următoarele documente: a) Cererea de 
înscriere; b) Copie după actul de iden-
titate; c) Copie după diploma de 
licenţă sau de absolvire, după caz; d) 
Copie după certificatul de medic speci-
alist  pentru director medical sau 
Copia certificatului de absolvire a 
examenului de grad principal pentru 
directorul de îngrijiri; e) Curriculum 
vitae; f) Adeverinţa care atestă 
vechimea în gradul profesional sau în 
specialitatea studiilor, după caz; g) 
Cazierul judiciar; h) Declaraţia pe 

proprie răspundere că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică, aşa cum 
este definită prin lege; i) Adeverinţa 
medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; j) Proiectul de speci-
alitate. Candidaţii vor depune dosarele 
de înscriere la concurs până la data de 
06.02.2019. ora 15.00 la Serviciul 
Resurse Umane. Copiile de pe actele 
prevăzute mai sus se prezintă însoţite 
de documentele originale, care se certi-
fică pentru conformitate cu originalul 
de către secretarul comisiei de concurs. 
Concursul/ examenul cuprinde urmă-
toarele probe de evaluare: -Test-grilă 
de verificare a cunoştinţelor din legis-
laţia specifică postului; -Susţinerea 
proiectului de specialitate pe o temă 
din domeniul de activitate al postului; 
-Interviul de selecţie. Calendarul 
desfăşurării concursului/ examenului: 
•22.01.2019- 06.02.2019 ora 15.00  
Perioada depunerii dosarelor de 
înscriere a candidaţilor; •07.02.2019- 
Verificarea dosarelor candidaţilor; 
•07.02.2019  ora 15.00- Afişarea  rezul-
tatului selecţiei dosarelor de concurs; 
•08.02.2019 ora 15.00- Depunerea 
contestaţiilor privind rezultatul selec-
ţiei dosarelor de înscriere; •11.02.2019 
ora 15.00- Afişarea rezultatelor contes-
taţiilor depuse privind rezultatul selec-
ţiei dosarelor de înscriere; •14.02.2019 
ora 9.00- Desfăşurarea probei  scrise 
-test grilă de verificare a cunoştinţelor 
din legislaţia specifică postului; 
•14.02.2019 ora 15.00- Afişarea rezul-
tatelor la  proba scrisă; •15.02.2019 ora 
15.00- Depunerea contestaţiilor 
privind rezultatul la proba scrisă;  
•18.02.2019 ora 15.00- Afişarea rezul-
tatelor la contestaţiile depuse privind 
rezultatul la proba scrisă; •19.02.2019 
ora 10.00- Susţinerea proiectului/ 
lucrării de specialitate;  •19.02.2019 
ora 13.00- Interviul de selecţie; 
•19.02.2019 ora 15.00- Afişare rezul-
tate concurs; •20.02.2019 ora 15.00- 
Depunerea contestaţiilor privind 
rezultatul concursului; •21.02.2019- 
Afişarea rezultatului final al concur-
sului în urma contestaţiilor. Temele 
pentru proiectul/ lucrarea de speciali-
tate, structura proiectului/ lucrării de 
specialitate  şi bibliografia de concurs 
se afişează la sediul Spitalului Clinic de 
Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” Şos. Berceni Nr.10 Sector 4 
Bucureşti şi pe site-ul spitalului https://
spital-obregia.ro. Relaţii suplimentare 
se obţin la Serviciul RUNOS tel. 
021.334.42.66 int. 319.

l Ministerul Muncii şi Justiției Sociale 
organizează concurs pentru ocuparea a 
29 posturi de asistent social, în afara 
organigramei, în județele Botoşani, 
Buzău,  Galați ,  Tulcea,  Brăila, 
Constanța, Ialomița, Călăraşi, Giurgiu, 
Argeş, Dâmbovița, Teleorman, Ilfov, 
Olt, Dolj, Gorj, Caraş-Severin, Arad, 
Hunedoara, Timiş, Satu-Mare, Bistri-
ța-Năsăud, Iaşi, Vaslui, Sibiu, Sălaj, 
Cluj, Harghita, Covasna, din cadrul 
Direcției Generale Planificare Buge-
tară şi Management Financiar - 
U n i t a t e a  d e  I m p l e m e n t a r e  a 
proiectului „INTESPO -Înregistrarea 
Tinerilor în Evidențele Serviciului 
Public de Ocupare, în data de 15 
februarie 2019, ora 10.00-  proba scrisă 
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și în data de 21 februarie 2019, ora 
10.00– interviul. Condiţiile de partici-
pare: -Studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
asistență socială; -Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 1 an; -Înscriere 
în Colegiul Asistenților Sociali sau 
declarație pe proprie răspundere că 
până la semnarea contractului indivi-
dual de muncă va prezenta înregis-
trarea sa în CAS/în caz contrar 
concursul/ examenul este declarat nul. 
Menționăm că depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia și actele solicitate 
candidaților pentru dosarul de 
înscriere sunt afișate la sediul ministe-
rului și pe site-ul www.mmjs.gov.ro 
-secțiunea carieră. Date de contact 
secretar comisie concurs: Direcția 
Resurse Umane- telefon: 021/315.72.97 
int.866, e-mail Concurs.Intespo@
mmuncii.gov.ro.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală 
și Control a Municipiului București 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de Director 
Executiv, gradul II, din cadrul Direc-
ției de Siguranță și Ordine Publică. 
Concursul se desfășoară la sediul 
instituției, situat în B-dul Libertăţii 
nr.18, bl.104, sector 5, în data de 
21.02.2019, ora 10.00- proba scrisă, 
interviul în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul Direcţiei Generale 
de Poliţie Locală și Control a Munici-
piului București- Serviciul Resurse 
Umane, Securitate și Sănătate în 
Muncă, în termen de 20 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.49 din H.G. 
nr.611/2008, modificată și completată 
de H.G. nr.761/2017. Condiţiile de 
participare sunt: -pregătire de speciali-
tate: să fie absolvent de studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul drept; 
-studii de masterat sau postuniversi-
tare în domeniul administraţiei 
publice, management, ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice-7 ani; -cunoștințe 
operare calculator– nivel mediu; -abili-
tăţi: capacitate de analiză și sinteză, 
capacitate de a lucra în echipă, loiali-
tate faţă de interesele instituţiei și 
respect faţă de lege. Bibliografia, atri-
buțiile prevăzute în fișa postului și 
informațiile necesare desfășurării 
concursului se afișează la sediul și pe 
site-ul instituției: www.plmb.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obține la sediul 
instituției, telefon 021/539.14.25, 
e-mail: resurse.umane@plmb.ro, 
persoană de contact– Floarea Grăjdan, 
inspector.

l Colegiul Tehnic „Ion Mincu”, cu 
sediul în localitatea Târgu Jiu, strada 
Lt.Col.D.tru Petrescu, nr.4, judeţul 
Gorj, organizează concurs pentru 

ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de administrator de patrimoniu, 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.02.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
21.02.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare cu diplomă de 
licență (inginer/subinginer/economist); 
-permis de conducere categoria B; 
-cunoștințe de operare a platformei 
SICAP; -fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Colegiului Tehnic „Ion 
Mincu” Tg-Jiu. Relaţii suplimentare la 
sediul Colegiului Tehnic „Ion Mincu” 
Tg-Jiu, persoană de contact: Mateiaș 
Grațiela, telefon: 0253.214.401, fax: 
0253.216.689, e-mail: i_mincu_2003@
yahoo.com.

l Comuna Cristești, judeţul Mureș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie de consilier 
juridic, clasa I, grad profesional asis-
tent, post vacant în cadrul Aparatului 
de Specialitate al Primarului Comunei 
Cristești, Biroul Administrație publică 
locală, juridic, stare civilă, registru 
agricol, arhivă, registratură. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei din 
localitatea Cristești, str.Principală, 
nr.678, judeţul Mureș, și constă în trei 
etape succesive: -selecția dosarelor; 
-proba scrisă, care va avea loc în data de 
21.02.2019, ora 10.00; -interviul (data și 
ora susţinerii interviului se vor comu-
nica odată cu rezultatele la proba 
scrisă). Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidații declarați admiși 
în etapa precedentă. Pentru a participa 
la concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare, și 
următoarele condiţii specifice: -condiţii 
de studii: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
ramura de știință „Științe juridice”, 
domeniul de licență „Drept”; -vechime 
în specialitatea studiilor: minim 1 an. 
Dosarele de înscriere la concurs pot fi 
depuse în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
secretarul comisiei de concurs, la sediul 
instituţiei din localitatea Cristești, str.
Principală, nr.678, judeţul Mureș, 
telefon: 0265.326.112, interior: 13, fax: 
0265.326.842, e-mail: cristesti@cjmures.
ro, persoană de contact: Toncean 
Teodor Călin, inspector superior. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.49 alin.(1) din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008, 
modificată și completată prin Hotărârea 
Guvernului nr.761/2017. Informaţii 
referitoare la organizarea concursului și 
bibliografia pot fi obţinute de luni până 
vineri, între orele 8.00-12.00, la sediul 
instituţiei sau la numărul de telefon: 
0265.326.112, interior: 13 și pe site-ul 
comunei: www.cristestimures.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Constanța, cu sediul în 
Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 

2B, jud. Constanța organizează, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată 
și  completată,  concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, încadrare 
pe perioadă nedeterminată corespun-
zător funcțiilor contractuale de 
execuție, după cum urmează: -Servi-
ciul Publicitate Imobiliară, BCPI 
Constanța; -1 post asistent registrator 
principal gradul I. Cerinţele Postului: 
-studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă, specializarea drept; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 3 
ani și 6 luni; -cunoștințe operare PC. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
06.02.2019 inclusiv, ora 16,30 la sediul 
OCPI  Constanța ,  secre tar ia t . 
Concursul se va desfășura astfel: 
Proba scrisă: -19.02.2019, ora 10.00; 
-Interviul: -25.02.2019, ora 10.00. 
Relații suplimentare: la sediul OCPI  
Constanța, Mun Constanța, str. Mihai 
Viteazu nr.2B, telefon 0241/488625, 
e-mail: ct@ancpi.ro și pe site-ul www.
ocpict.ro.

l Primăria Orașului Bragadiru, 
judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, scoate la concurs urmatoarele 
posturi contractuale vacante: -2 
posturi -îngrijitor -debutant -Serviciul 
De Monitorizare și Administrare a 
Unităţiilor de Învaţământ- Comparti-
ment Administrativ;  -studii medii/ 
generale; conditii de vechime -fără 
vechime; -1 post -muncitor calificat,  
treapta IV -Serviciul gospodarire, 
întreţinere, reparaţii și de deservire 
-Compartiment întreţinere -reparaţii; 
-studii medii, diploma de calificare; 
-conditii de vechime -fără vechime. 
Data l imită  depunere  dosare : 
06.02.2019 orele 14:00, la sediul Primă-
riei Oraș Bragadiru. Concursul începe 
în data de: 18.02.2019  orele 10:00 
-proba scrisă, data și ora interviului 
vor fi comunicate ulterior. Concursul  
se desfășoară la sediul Primăriei Oraș 
Bragadiru, judeţul Ilfov.  Anunţul, 
bibliografia și tematica de concurs se 
află afișate la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Oraș 
Bragadiru sau la telefon 021/4480795.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în munici-
piul  Piatra Neamţ,  str.  Mihai 
Eminescu, nr.26bis, organizează 
concurs în perioada 14.02- 21.02.2019, 
pentru ocupare a  1 post  vacant,  
funcţii contractuale de execuţie, peri-
oadă  nedeterminată:  1.Serviciul 
Cadastru -1 post referent treapta IA. 
Concursul se va desfășura după calen-
darul următor: -Proba scrisă -în data 
de 14.02.2019, ora 10:00; -Proba 
interviu -în data de 21.02.2019, ora 
10:00. Cerintele postului: -Referent, 
treapta IA -studii medii  absolvite cu 
diplomă de bacalaureat;  -vechime  în 
muncă minim 6 ani și 6 luni. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul instituţiei din municipiul Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.26bis, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
afișarea  anunţului, în timpul progra-
mului normal de lucru. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul 
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţio-
nată, telefon 0233 -23.48.70.  

l Casa Judeţeană de Pensii Ilfov 
organizează concursul de recrutare la 
sediul Casei Judeţene de Pensii Ilfov, 
Bl. Lacul Tei nr.17, sector 2, București, 
în data de 26 februarie 2019, orele 
12:00 proba scrisă, iar interviul în data 
de 28 februarie 2019, începând cu orele 
14:00 pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacantă de Consilier, clasa 
I, grad profesional superior, în cadrul 
Serviciului Plăţi Prestaţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la Casa Jude-
ţeană de Pensii Ilfov, Compartimentul 
Resurse Umane, cu sediul în Bucu-
rești, B-dul Lacul Tei, nr.17, sector 2, 
telefon 021/212.12.26/123.

l Arhivele Naţionale anunţă organi-
zarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii publice 
de execuţie vacante: -o funcţie publică 
de referent, clasa a III-a, grad profesi-
onal superior, din cadrul Serviciului 
Judeţean Brașov al Arhivelor Naţio-
nale; -o funcţie publică de referent, 
clasa a III-a, grad profesional supe-
rior, din cadrul Biroului Judeţean 
Teleorman al Arhivelor Naţionale; 
-două funcţii publice de referent, clasa 
a III-a, grad profesional debutant, din 
cadrul Biroului Arhive Economice. 
Concursul se organizează la sediul 
Arhivelor Naţionale din București, 
B-dul Regina Elisabeta, nr.49, sector 
5, în data de 25 februarie 2019, ora 
10.00 -proba scrisă. Proba interviu va 
avea loc în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul Arhivelor Naţionale 
în perioada 21 ianuarie-11 februarie 
2019, inclusiv. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.49 din 
HG nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare pentru ocuparea funcţiilor 
publice de referent, clasa a III-a, grad 
profesional superior, sunt: -condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii medii liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -minimum 7 
ani vechime în specialitatea studiilor. 
Condiţiile de participare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de refe-
rent, clasa a III-a, grad profesional 
debutant, sunt: -condiţiile generale 
prevăzute de art .54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii medii liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia, 
tematica, precum și documentele pe 
care trebuie să le conţină dosarul de 
înscriere se afișează la sediul și pe 
site-ul Arhivelor Naţionale: www.
arhivelenationale.ro -secţiunea 
carieră. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la d-na Niculina Bădulescu, 
referent, la sediul Arhivelor Naţionale 
din București, B-dul Regina Elisabeta, 
nr.49, sector 5, telefon: 021.303.70.80/
int.15772, e-mail: resurseumane@
arhivelenationale.ro.

PROPUNERI AFACERI
l Vindem puieți nuc altoiți, transport 
și plantare gratuită. Tel. 0743.437.104.

CITAŢII
l Se citează parata Grigoraș Maricela 
cu ultim domiciliu in Comănești, str. 
Pârâul Sec 7, jud. Bacău, la Judecă-
toria Moinești, dosar 3824/260/2018, 
obiect divorţ, reclamant Grigoraș 
Costel, termen 25.02.2019.   

l Se citeaza paratii Blagaila Persida, 
Sopt Ana si Suciu Teodor, toti cu domi-
ciliu necunoscut in proces cu Suciu 
Gheorghe avand  ca obiect succesiune 
in dos 2076/246/2018 al Judecatoriei 
Ineu,  avand terrmen data  de 
13.02.2019.

l Se citeaza paratul Achimov Cristian  
in proces cu Feraru Ramona in dos 
14819/55/2018 al Judecatoriei Arad,  
avand terrmen data de 22.01.2019, ora 
9.00, sala 215 obiect; Exercitare autori-
tate parinteasca.

l Daroczi Sandor cheamă în judecată 
pe  Daroczi  Eniko în  dos .  nr. 
371/1752/2018 Judecătoriei Jibou, 
pentru data de 06.02.2019 ce are ca 
obiect dezbaterea masei succesorale 
după def. părinţi. 

l Văduva Elena Iulia este citată în 
calitate de pârâtă la Judecătoria 
Cornetu, Șoseaua Alexandriei nr. 138, 
C o m p l e t  C 1 2  M F,  d o s a r  n r. 
10272/1748/2018, termen de judecată 
06.02.2019 ora 9:00, în proces cu 
Spiridon Petre, reclamant, obiectul 
cauzei fiind încredinţare minor 
Spiridon Ionela Denisa.

l Dosar nr.15635/215/2018. Mandache 
Mihai Laurenţiu, cu ultimul domiciliu 
în Craiova, este chemat la Judecătoria 
Craiova în ziua de 05.02.2019, 
Completul CMF2, ora 09.00, în calitate 
de Pârât, în proces cu Mandache 
Mioara Alina, în calitate de Recla-
mant, divorţ.

l Numita Covaci Liliana, în calitate 
de pârâtă în dosar nr.3546/208/2018, 
este citată pentru data de 04 februarie 
2019, ora 9.00 la Judecătoria Caran-
sebeș, în proces cu reclamantul Covaci 
Dumitru, având ca obiect divorț.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazinala 
de Apa Prut - Barlad, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea lucra-
rilor de “Lucrari de amenajare 
platforma si foraj sondele H40, H41, 
1532 Independenta” propus a fi 
amplasat in localitatea Schela, extra-
vilan, Judetul Galati. Aceasta inves-
titie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor rezulta 
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa solicitantului 
sau la EXPERT SERV SRL, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
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l Se aduce la cunoştinţa celor intere-
saţi că petentul Lăutar Paul a solicitat 
Judecătoriei Braşov să constate că a 
dobandit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat în 
Vama Buzăului, în suprafaţa de 5800 
mp înscris în CF nr. 101330 (CF vechi 
334A+23) loc. Buzăul Ardelean, 
compus din teren arabil, fâneaţă (nr. 
top 3444,3445) în suprafaţă de 5000 
m2 şi teren curţi construcţii de 720 m2 
şi casă de lemn (nr. top 3447), înscris în 
Cartea Funciară pe numele defunc-
tului Beldy Kalman. Persoanele intere-
sate pot face opoziţie la Judecătoria 
Braşov în termen de 30 de zile de la 
data afişării şi publicării prezentei 
somaţii, cu precizarea că în caz 
contrar, în termen de o lună de la 
emiterea celei din urmă publicaţii, se 
va trece la judecarea cererii. Somaţia 
face parte integrantă din închiderea 
pronunţată la data de 07.12.2018 în 
dosarul civil nr. 16856/197/2018, cu 
termen de judecată la data de 
08.02.2019. Prezenta se comunică spre 
afişare la Primăria Vama Buzăului, la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Braşov şi la sediul Judecă-
toriei Braşov.

l Stoian Cristian, beneficiar PUZ- 
Lotizare locuinţe individuale P+2E, 
funcţiuni complementare, anexe 
gospodăreşti şi utilitat, nr.cad.61911, 
Tarla 50, Parcela 177/8, Lot 1, şi 
nr.cad.61723, Lot 3, Oraş Măgurele, 
jud.Ilfov, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere 
a Avizului Favorabil pentru planul/
programul menţionat. Documentaţia a 
fost afişată pentru consultare în data 
de 18.12.2018, pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ilfov, cu sediul în Bucureşti, 
sector 6, strada Ernest Juvara, nr.3-5. 
Observaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul CJ Ilfov- 
021.212.56.93, în termen de 12 zile 
calendaristice de la data publicării 
anunţului.

l SC Aghoras Invent SRL, benefici-
arul proiectului PUZ- Schimbare 
funcţională pentru laborator cercetare 
şi dezvoltare, strada Merilor, nr.18, nr.
cad.59988, Tarla 47, Parcela 166/4, 
Oraş Măgurele, jud.Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a Avizului Favo-
rabil pentru planul/programul menţi-
onat. Documentaţia a fost afişată 
pentru  consul tare  în  data  de 
18.12.2018, pe site-ul Consiliului Jude-
ţean Ilfov, cu sediul în Bucureşti, 
sector 6, strada Ernest Juvara, nr.3-5. 
Observaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul CJ Ilfov- 
021.212.56.93, în termen de 12 zile 
calendaristice de la data publicării 
anunţului.

l 1.Denumirea autorităţii contrac-
t a n t e :  C e n t r u l  C u l t u r a l 
G.M.Zamfirescu Satu Mare, cod fiscal: 
3897270, adresa: Satu Mare, bld.Tran-
s i l v a n i e i ,  n r. 3 ,  t e l e f o n / f a x : 
0261.768.608, e-mail: casazamfirescu@
yahoo.com. Aprobarea programului 
pentru acordarea finanțărilor neram-
bursabile -valabile pentru anul 2019. 
2.Autoritatea finanțatoare: Municipiul 
Satu Mare, cod fiscal: 4038806, adresa: 
Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr.1, 

acordă finanțări nerambursabile 
pentru activități nonprofit de interes 
general, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.350/2005, privind regimul 
finanțărilor din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes 
general, a prezentului Program şi a 
Metodologiei. 3.Domeniile de inter-
venție selectate sunt: activități cultu-
rale, activități pentru tineret şi 
învățământ şi recreativ şi activități 
destinate programului „Sportul pentru 
toți”. 4.Beneficiari direcți: orice 
persoană juridică fără scop patrimo-
nial -asociație, fundație- care desfă-
şoară activități nonprofit recunoscute 
conform legii, care doreşte să sprijine 
realizarea unor obiective de interes 
public general, regional sau local, 
având dreptul de a participa (în condi-
țiile Legii 350/2005) la procedura 
pentru atribuirea contractului de 
finanțare nerambursabilă. 5.Bugetul 
programului: suma totală alocată 
pentru Program în anul 2019 este de 
600.000Lei, defalcată astfel: Cultură: 
400.000Lei; Activități pentru tineret şi 
învățământ şi recreativ: 100.000Lei; 
Activități aferente programului 
„Sportul pentru toți”: 100.000Lei. 6.
Procedura aplicată: finanțarea neram-
bursabilă acordată din fonduri publice 
unui beneficiar se va face pe baza unui 
contract de finanțare nerambursabilă 
încheiat între Centrul Cultural 
G.M.Zamfirescu şi beneficiar, în urma 
aplicării procedurii selecției publice de 
proiecte, conform Metodologiei apro-
bate prin HCL Satu Mare nr.37/2017. 
În cazul în care sumele alocate nu vor 
fi consumate, se vor organiza alte 
sesiuni până la consumarea integrală a 
fondurilor.

l C.I.I. Sabou Petronela Bianca, 
tel.0740.204.116, lichidator judiciar, 
notifică creditorii SC Annemarie Mode 
SRL că  pr in  hotărârea  c iv i lă 
n r. 5 3 7 / 2 7 . 1 2 . 2 0 1 8  d i n  d o s a r 
nr.3051/85/2018 a Tribunalului Sibiu, 
împotriva debitoarei a fost deschisă 
procedura simplificată de insolvență. 
Se  NOTIFICĂ creditorii în conformi-
tate cu prevederile art.100 din Legea 
85/2014. Termen limită depunere 
declarații creanță 12.02.2019. Termen 
de verificare creanțe, întocmire tabel 
preliminar 16.02.2019. Prima şedința a 
adunării creditorilor se convoacă la 
sediul lichidatorului judiciar din Sibiu, 
str.Dragalina, nr.8A, în data de 
19.02.2019, ora 12.00. Termen definiti-
vare tabel creanțe 12.03.2019.

SOMATII
l Admite acțiunea civilă având ca 
obiect divorț formulată de reclamantul 
Georgescu Ion, CNP1700415103772, 
domiciliat în Com.Cătina, sat Valea 
Cătinei, nr.23, județul Buzău, în 
contradictoriu pârâta Georgescu 
Pompilica, CNP2840722100161, domi-
ciliată în Com.Cătina, sat Valea 
Cătinei, nr.23, jud.Buzău, cu reşedința 
în Spania, Castilla la Mancha, Ciudad 
Real Villarta, De San Juan, 1013210. 
Declar desfăcută căsătoria încheiată 
între părți la data de 03.07.2004 şi 
înregistrata la nr.5, din aceeaşi dată, în 
registrul Stării civile din cadrul Primă-
riei com.Cătina, județul Buzău, din 
vina exclusivă a pârâtei. În baza 
art.397 cod civil, autoritatea părin-
tească cu privire la minorele Geor-
gescu Ana-Maria-Daria şi Georgescu 

Andreea Roxana se va exercita în 
comun de ambii părinți. În baza 
art.400 cod civil locuința minorelor se 
stabileşte la tată. Obligă pe pârâta la 
plata unei pensii de întreținere lunară 
în cuantum de 420Lei lunar (câte 
210Lei) în favoarea minorelor înce-
pând cu data acțiunii (20.11.2017) 
până la majoratul acestora, dacă nu 
intervin alte modificări. În temeiul 383 
Cod civil pârâta va reveni la numele 
avut anterior căsătoriei, acela de 
OBROCEA. La temeiul art.453 c.p. 
civilă dispune obligarea pârâtei la 
plata sumei de 1.000Lei cheltuieli de 
judecată în favoarea reclamantului. 
Cu drept de apel în termen de 30 zile 
de la comunicare. Cererea de apel se 
va depune la Judecătoria Pătârlagele. 
Pronunțată în şedința publică, azi 
01.11.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Utiltrans SA, Bd.Preciziei, 
n r. 4 0 A ,  s e c t o r  6 ,  B u c u r e ş t i , 
J40/19586/1992, CUI: 3002553, Admi-
nistratorul unic al SC Utiltrans SA 
convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acționarilor în data de 
25.02.2019, ora 12.30, la sediul Bogdan 
Ciotea şi Asociații SCA -Bucureşti, 
Intr.Gliei, nr.14, et.1, sector 1, pentru 
toți acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la sfârşitul zilei de 
10.02.2019 considerată dată de refe-
rință pentru ținerea acestei adunări. 
Adunarea generală extraordinară va 
avea următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea majorării valorii nominale a unei 
acțiuni emise de către societate, de la 
7,47Lei/acțiune, la 1075,68Lei/acțiune 
(denumită în continuare „Consoli-
dare”), concomitent cu reducerea 
proporțională a numărului total de 
acțiuni emise la un număr de acțiuni 
cu valoarea nominală 1075,68Lei/
acțiune (denumite în continuare 
„Acțiuni consolidate”). Numărul de 
Acțiuni consolidate ce urmează a fi 
deținute de către fiecare acționar se 
propune a fi determinat prin împăr-
țirea numărului de Acțiuni neconsoli-
date deținute la 144 (denumit în 
continuare „Factorul de consolidare”). 
Ca efect, toți acționarii care dețin un 
număr de Acțiuni neconsolidate care 
nu este multiplu de 144 ar urma să 
dețină un număr de Acțiuni consoli-
date care nu este întreg. Având în 
vedere prevederile art.102 alin.(1) din 
Legea nr.31/1990, privind societățile, 
numărul de Acțiuni consolidate 
deținut de acționarii aflați în situația 
descrisă la alin.(2) trebuie rotunjit. În 
vederea rotunjirii numărului de 
Acțiuni consolidate acționarii vor 
dobândi numărul întreg imediat infe-
rior al acțiunilor (rotunjire în minus) şi 
urmează să fie compensați de către 
societate cu o sumă egală cu valoarea 
părții fracționare a numărului de 
Acțiuni consolidate înmulțit cu valoare 
unei acțiuni consolidate. În cazul în 
care numărul întreg imediat inferior al 
acțiunilor este 0 acționarii vor pierde 
calitatea de acționar în societate şi vor 
avea dreptul la compensație. În situ-
ația în care în urma aplicării operațiu-
nilor de consolidare, numărul total de 
Acțiuni consolidate deținut de acțio-
nari rezultat prin rotunjiri va fi mai 
mic decât numărul total de Acțiuni 
consolidate, diferența va fi dobândită 
de către societate ca acțiuni proprii. 
2.Stabilirea modalității de centralizare 

a operațiunilor de consolidare şi apro-
barea convocării unei noi Adunări 
Generale Extraordinară a Acționarilor, 
în scopul modificării actului consti-
tutiv al Utiltrans SA, precum şi orice 
alte măsuri necesare ducerii la îndepli-
nire a operațiunii de consolidare. 
3.Aprobarea procedurii de implemen-
tare a consolidării. 4.Stabilirea unei 
date de referință pentru operațiunea 
de consolidare.

l Convocator al Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Certasig -Soci-
etate de Asigurare şi Reasigurare SA 
Bucureşti, str.Nicolae Caramfil, nr.61B, 
sector 1,  J40/9518/2003,  CUI: 
12408250. Societate autorizată de 
Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară, Registrul asiguratorilor şi reasi-
guratorilor- RA-021/2003, Codul LEI 
( L e g a l  E n t i t y  I d e n t i f i e r ) - 
549300TNR84EPNR2QH36.  În 
atenţia acţionarilor Certasig -Societate 
de Asigurare şi Reasigurare SA. Consi-
liul de Administrație al Certasig -Soci-
etate de Asigurare şi Reasigurare SA 
(„Societatea”) convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății pentru data de 21.02.2019, 
ora 11.00, la sediul social sau pe data 
de 22.02.2019, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, în cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini condi-
țiile privitoare la cvorum, cu urmă-
toarea: Ordine de Zi a Adunării 
Generale Ordinare. 1.Aprobarea 
numirii d-nei Adriana Duțescu, cetă-
țean român, născută la data de 
15.05.1968, domiciliată în Bucureşti, 
str.Radu Boiangiu, nr.15-17, bloc 60, 
scara A, et.4, ap.10, sector 1, identifi-
cată prin CI seria RT nr.888262, elibe-
rată la data de 18.04.2013 de către 
SPCEP Sector 1, valabilă până la data 
de 15.05.2023, CNP: 2680515463071, 
în calitate de Membru al Comitetului 
de Audit. 2.Numirea şi împuternicirea 
unui reprezentant al acţionarilor 
pentru a întreprinde toate acţiunile 
necesare pentru aducerea la îndepli-
nire a hotărârilor Adunării Generale a 
Acţionarilor convocate prin prezenta şi 
efectuarea tuturor formalităţilor 
aferente necesare. Toate documentele 
relevante cu privire la sus-menţionata 
ordine de zi vor fi disponibile pentru a 
fi consultate la sediul Societăţii. Data: 
16.01.2019. Ivan Vohlmuth, Preşedin-
tele Consiliului de Administrație.

LICITAŢII
l Garda de Coastă organizează lici-
tație publică cu strigare pentru atribu-
irea contractului de închiriere a doi 
metri pătrați din cadrul sediului Servi-
ciului Teritorial al Poliției de Frontieră 
Tulcea situat în oraşul Tulcea, strada 
Isaccei, nr. 103, în scopul montării a 
două automate de băuturi calde. 
Persoanele interesate se vor prezenta la 
sediul unității din localitatea Tulcea, 
strada Isaccei, nr. 103, de unde, în 
perioada 18.01.2019-27.01.2019, orele 
8.00-16.00, pot solicita în scris fişa de 
date a achiziției, care se obține contra 
sumei de 3 lei.

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment, cu sediul în com Bucov, sat 
Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, jud. 
Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B, 
anunta vanzarea la licitatie publica a 

bunurilor mobile (autospeciala popieri 
TV, motopompa stingere incendii cu 
motor ARO L25, organe de asamblare) 
si imobilul compus din: Laborator C42, 
Statie pilot C46, Post transformare 
PT1 si teren aferent de 3146 mp, astfel 
cum sunt mentionate in Adresa evalu-
atorului nr. 298 din 07.12.2018, inregis-
trata la lichidatorul judiciar sub nr. 
1808/14.12.2018 si Adresa evaluato-
rului nr. 38/18.01.2019, inregistrata la 
sediul lichidatorului judiciar sub nr. 
75/18.01.2019. Totodata, se valorifica si 
bunurile mobile si imobile care se mai 
gasesc in patrimoniul debitoarei, 
inclusiv garsonierele libere din caminul 
de nefamilisti din Com. Bucov, sat 
Pleasa. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
16.01.2019, a regulamentului de parti-
cipare la licitatie, a adreselor mai-sus 
mentionate. Garantia de participare la 
licitatie pentru aceste bunuri este 10% 
din valoarea bunurilor licitate. Caietul 
de sarcini pentru imobilul situat in loc. 
Pleasa este in cuantum de 2.000 lei 
plus TVA. Taxa de participare la lici-
tatie pentru autospeciala pompieri TV 
este de 100 lei plus TVA, taxa de parti-
cipare la licitatie pentru motopompa 
stingere incendii cu motor ARO L25 
este de 50 lei plus TVA, pentru stocul 
de organe de asamblare (suruburi si 
piulite de diferite marimi) taxa de 
participare la licitatie este de 200 lei 
plus TVA. Taxa de participare la lici-
tatie pentru gasonierele libere din 
caminul de nefamilisti este in cuantum 
de 300 lei fara TVA pentru fiecare 
garsoniera. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 29.01.2019, 
31.01.2019, 05.02.2019, 07.02.2019, 
12.02.2019, 14.02.2019, 19.02.2019, 
21.02.2019, 26.02.2019 si 28.02.2019, 
orele 12:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichida-
torului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al G.S.C. Eco 
Construct SRL, desemnat prin inche-
ierea de sedinta din data de 20.06.2017 
pronuntata in dosar nr. 17679/3/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - 
Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea 
la vanzare a bunurilor mobile aflate in 
proprietatea G.S.C. Eco Construct 
SRL, constand mijloc de transport 
compus din autoturism Peugeot 307, 
VF33CNFUK83874116 ,  2004 , 
benzina, 1587 CC/ 80 Km, in valoare 
de 1.200 euro fara TVA. Vanzarea 
bunurilor mobile apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
31.01.2019 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul mobil nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 2 (doua) licitatii sapta-
manale in datele de 07.02.2019 si  
14.02.2019 la aceeasi ora, in acelasi loc 
si in aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 



IV ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Luni, 21 ianuarie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3. Costul unui caiet de sarcini este de 
200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

l Municipiul Roman, CIF: 2613583, 
adresa Piaţa Roman-Vodă nr.1, 
Roman, judeţul Neamţ, persoană de 
contact: Luminiţa Dima - serv. Achi-
ziţii Publice (cam.45), email: inves-
titii@primariaroman.ro, tel./fax 
0233-208608, tel. 0233741119 (int.148), 
anunţă organizarea unei licitaţii 
publice deschise, conform H.C.L. 
Roman nr. 205/27.09.2018, pentru 
concesionarea unui spațiu din Ambula-
toriul de Specialitate Roman,  str. 
Tineretului, nr.28, aflat în proprietatea 
publică a Municipiului Roman, pentru 
prestare de servicii medicale, respectiv: 
camera nr. 64, (suprafaţă 24,37 mp, 
etaj II) la care se adaugă suprafaţa 
aferentă din spaţiile comune în cotă 
parte indiviză. Documentele necesare 
pentru participarea la licitaţie: 
conform caiet de sarcini. Dosarul va 
cuprinde documentele solicitate în 
Caietul de sarcini, respectiv: - cererea 
de înscriere la licitație; - documentele 
de calificare pentru participarea la 
licitaţie; - dovada cumpărării caietului 

de sarcini=50 lei; - dovada constituirii 
garanţiei de participare la licitaţie = 
500 lei/spațiu; - taxa participare la lici-
tatie = 500 lei/spațiu. Caietul de 
sarcini, garanția și taxa de participare 
la licitaţie se vor achita la casieria 
Municipiului Roman (cam.15, parter). 
Dosarul de înscriere se va depune la 
Biroul Unic-Municipiul Roman 
(parter), Piaţa Roman-Vodă, nr.1 – 
până la data de 14.02.2019, ora 16.00. 
Data limită pentru solicitare clarificări: 
12.02.2019, ora 16.00. Licitaţia cu stri-
gare se va desfășura la sediul Munici-
piului Roman, sala ședinţe, în ziua de 
15.02.2019, ora 14,00. Criteriul de 
atribuire al contractului de concesiune: 
cel mai mare nivel al redevenţei. Denu-
mirea instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul 
Neamţ - Secţia contencios-adminis-
trativ, B-dul Republicii, nr.16, Piatra 
Neamţ, jud. Neamţ, conform prevede-
rilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, conform 
h o t a r a r i i  c r e d i t o r i l o r  n r. 
2782/28.09.2018, scoate la vanzare in 
bloc sau individual pe numere cadas-
trale, urmatoarele bunuri imobile, 
dupa cum urmeaza:: - NC 1372/1 
compus din teren in suprafata de 9.815 
mp si constructiile C1; C2; C3; C5; C7; 
C8; C22, la pretul total de 126.900 
euro; - NC 1372/2 compus din teren in 
suprafata de 9.958 mp si constructia 
C10 la pretul total de 158.000 euro; - 
NC 1372/3 compus din teren in supra-

fata de 7.229 mp si constructia C49 la 
pretul total de 170.200 euro; - NC 
1372/4 compus din teren in suprafata 
de 16.609 mp si constructiile C58; C59; 
C60; C61; C65, la pretul total de 
1.224.800 euro; - NC 1372/5 compus 
din teren in suprafata de 12.126 mp si 
constructiile C67; C68; C85; C86; C88; 
C89, la pretul total de 237.600 euro; - 
NC 1372/6 compus din teren in supra-
fata de 2.609 mp si constructiile C62 si 
C64, la pretul total de 889.200 euro; - 
NC 1372/7 compus din teren in supra-
fata de 151.081 mp si constructiile 
C14; C15; C16; C17; C19; C20; C24; 
C25; C26; C31; C32; C33; C34; C35; 
C36; C37; C38; C40; C41; C42; C43; 
C45; C46; C48; C50; C51; C52; C53; 
C54; C55; C56; C57; C63; C69; C72; 
C73; C74; C76; C77; C78; C79; C80; 
C82, la pretul total de 4.071.500 euro; 
- NC 1372/8 teren in suprafata de 
9.958 mp, la pretul de 59.100 euro; - 
Teren cale ferata industriala in supra-
fata de 2.577 mp, la pretul de 19.700 
euro; - Teren servitute trecere in supra-
fata de 20 mp, la pretul de 105 euro. 
Valorile nu contin TVA. Valoarea 
totala a bunurilor imobile mai sus 
mentionate este de 6.957.105 euro, fara 
tva. Licitatia se va tine in data de 
25.01.2019 ora 12:00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi adjudecate, 
l icitatia se va t ine in data de 
28.01.2019, 30.01.2019, 01.02.2019, 
04.02.2019, 06.02.2019, 08.02.2019, 
11.02.2019, 13.02.2019, 15.02.2019, 
18.02.2019, 20.02.2019, 22.02.2019, 
25.02.2019, 27.02.2019, 01.03.2019, 
04.03.2019, 06.03.2019, 06.03.2019, 

08.03.2019, 11.03.2019, 13.03.2019, 
15.03.2019, 18.03.2019, 20.03.2019, 
22.03.2019, 25.03.2019, 27.03.2019, 
29.03.2019, 01.04.2019, 03.04.2019, 
05.04.2019, 08.04.2019, 10.04.2019, 
12.04.2019, 15.04.2019, 17.04.2019, 
19.04.2019, 22.04.2019, 24.04.2019, 
26.04.2019, 29.04.2019. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in original 
la sediul lichidatorului judiciar insotite 
de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Pretul regu-
lamentului de vanzare este de 2.100 lei, 
plus TVA. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei. Dosarul de 
prezentare si conditiile de participare 
se pot obtine numai de la sediul lichi-
datorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email:office@andreiioan.
ro; mobil: 0723357858; www.andre-
iioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare 
fiscală pentru Rusu N.Marius Mihai 
-Intreprindere Individuala, sediul 
profesional: Câmpulung Moldovenesc, 
str. Alexandru cel Bun, nr. 4A, jud. 
Suceava, CUI: 17302470, din data de 
02.03.2015, emis de ONRC Suceava la 
nr.o.înregistrat. 
R.C.F33/353/01.03.2005. Îl declar nul.

l SC MIB SA declară pierdute urmă-
toarele documente aparţinând Euroins 
Romania SA: Seria EB Nr.129217-
129218; 129220; 134479; 155258; 
155262. Le declarăm nule.

l Pierdut certificat de pregatire profe-
sională a conducătorului auto  ADR,  
valabil  până la 13.03.2020 și certificat 
de pregatire profesională a conducăto-
rului auto  nr. 0333383000  valabil 
până la 23.03.2020, eliberate de ARR 
Iași  pe numele Acatrinei  Ionuț 
Neculai. Se declară nule.

l Pierdut certificat de Competenţă 
Profesională pentru Transportul 
Rutier Naţional și Inernaţional de 
Persoane nr. 8933 emis la 15.10.2011 de 
către Autoritatea Rutieră Română 
Agenţia Gorj, titular Toma Ramona.

l PRYM FASHION ROMANIA 
S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, 
Bulevardul Theodor Pallady, nr. 57, 
Hala de Productie si Birouri, parter 
si etaj, sector 3 , NRC J40/1078/ 
2004, CUI RO16089501, declaram 
pierdut biletul la ordin seria 
BTRL3BS nr.6049366, eliberat de 
Banca Transilvania, sucursala 
Galati, emis de catre ADINA SRL, 
in suma de 5.460,92 lei, scadent la 
data de 07.04.2018.

l Pierdut Certificat Constatator nr. 
19593/12.04.2018 de la punctul de 
luncru din Oradea, str.Matei Corvin, 
nr.402, Hala depozit nr.1, Jud.Bihor și 
C e r t i f i c a t  C o n s t a t a t o r 
nr.19593/12.04.2018 de la punctul de 
lucru din Oradea, str.Matei Corvin, 
nr.402, Hala nr.2, Jud.Bihor, aparți-
nând societății Daluk Transimpex 
SRL, CUI:257904479, J05/957/2009. 
Le declar nule.


