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OFERTE SERVICIU
l S.C. PATISERIA Nadine&Celine 
SRL  cu sediul in  Chisineu Cris str. 
Infratirii, nr. 50 , jud.Arad, angajeaza 3 
Lucratori bucatarie (spalator vase mari) 
COD COR 941201. Cerinte: studii 8 
clase ,cunoasterea bucatariei sarbesti 
(prajitura burek). CV-urile se depun la 
adresa de email; zmutavschi@gmail.
com, pana la data de 06.02.2019. 
Selectia candidatilor va avea loc in data 
de 8.02.2019. Info tel; 0745330061.

l SC Gospodărie Ştefăneşti SRL -Ilfov 
organizează în data de 08.02.2019 
concurs recrutare pentru postul de 
îngrijitor. Detalii la 0721.490.200.

l Primăria comunei Perişor, cu sediul 
în comuna Perişor, str.H.Coandă, 
nr.269, judeţul Dolj, organizează 
concurs  de recrutare conform Legii 
nr.188/1999 pentru ocuparea funcției 
publice de execuţie vacante de: 
Inspector clasa I grad profesional debu-
tant la Compartimentul Asistență 
Socială. Condiții specifice: nu necesită 
vechime; studii superioare. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei 
comunei Perişor, jud.Dolj, în data de 
6.03.2019, ora 10.00- Proba scrisă şi în 
data de 8.03.2019, oa 12.00- Interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor 
depune la sediul Primăriei comunei 
Perişor (la secretarul comisiei de 
concurs) în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României,  Partea a III-a. 
Condițiile de participare, bibliografia si 
actele necesare inscrierii la concurs sunt 
afişate la sediul Primariei comunei 
Perişor. Relatii suplimentare se pot 
obtine la sediul Primariei comunei 
Perişor, str.H.Coandă, nr.269, judetul 
Dolj şi la nr. de tel.0251.459.707.

l Anunţ de Concurs: Primăria 
Comunei Oarja, Judeţul Argeş, organi-
zează examen/concurs de recrutare  
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției contractuale de 
execuție vacantă, după cum urmează: 1.  
sofer microbuz, treapta profesionala I, 
studii medii. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale prevăzute 
de art. 3 din  Hotărâre nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
examen/concurs şi a ocupării funcţiei 
contractuale de executie vacante sunt: 
1. şofer microbuz, treapta profesională 
I: - studii liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; - vechime în muncă minimum 5 
ani; - posesor permis conducere cate-
goria B, D; - posesor certificat de pregă-
tire profesionala a conducătorului auto 
valabil; - posesor certificat de compe-
tenţă profesională pentru transportul 
rutier de persoane valabil; - posesor 

card tahograf valabil; - aviz psihologic. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: Termenul limită 
pentru depunerea dosarelor - 10 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial. 04.03.2019, ora 10:00: 
proba scrisă; 06.03.2019, ora 10:00: 
proba interviu. Locaţia de desfăşurare a 
concursului: Comuna Oarja, sediul 
Primăriei Oarja. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obli-
gatoriu, documentele prevăzute de art. 
6, alin. (1) din Hotărârea  nr. 286/2011. 
Coordonate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: - Primăria 
Comunei Oarja, comuna Oarja, str. 
Pr imăr ie i  nr.459 ,  te lefon/fax : 
0248/660.341, email: primarie@oarja.
cjarges.ro. Bibliografia şi relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primă-
riei Comunei Oarja, din comuna Oarja, 
s tr.  Pr imărie i ,  nr.459,  te lefon 
0248/660.341.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Giurgiu, cu sediul în municipiul 
Giurgiu, bulevardul CFR, nr.9, organi-
zează concurs/examen pentru ocuparea 
următoarelor posturi de personal 
contractual vacante: referent II la 
Poliția Or.Bolintin Vale -Secretariat, 
documente clasificate şi arhivă, şi îngri-
jitor la Serviciul Logistic. Condiţiile 
specifice pe care trebuie să le îndepli-
nească persoana care participă la 
concursul pentru ocuparea postului de 
referent II: -absolvent de liceu cu 
diplomă de bacalaureat şi al unui curs 
operator calculator. Condiţiile specifice 
pe care trebuie să le îndeplinească 
persoana care participă la concursul 
pentru ocuparea postului de îngrijitor: 
-absolvent de liceu cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în muncă 1 an. 
Concursurile/examenele se vor desfă-
şura la sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Giurgiu, din bulevardul CFR, 
nr.9, astfel: -pentru postul de referent: 
-proba scrisă: 02.04.2019, ora 10.00; 
-interviul: 08.04.2019, ora 10.00; -pentru 
postul de îngrijitor: -proba practică: 
02.04.2019, ora 10.00; -interviul: 
08.04.2019, ora 10.00. Pentru înscrierea 
la concurs, candidaţii vor prezenta şi 
depune dosarul de concurs până la data 
de 15.02.2019, ora 14.00, la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Giurgiu. Relaţii suplimentare referi-
toare se pot obţine la sediul Inspectora-
tului de Poliţie Județean Giurgiu 
-Serviciul  Resurse Umane sau la 
telefon: 0246.207.111 sau 0246.207.113, 
de luni până vineri, între orele 10.00-
14.00.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant, conform HG 
nr.286/2011, de îngrijitoare la Secţia 
Boli Infecţioase a Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. Calendar 
concurs: -26.02.2019, ora 12.00 -proba 
scrisă; -28.02.2019, ora 12.00 -proba 
practică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul 
RUNOS şi Contencios al Spitalului 
Municipal Câmpulung Moldovenesc în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului şi vor cuprinde 
următoarele acte: -cerere de înscriere la 

concurs; -copie după certificatul de 
naştere, căsătorie, naştere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în muncă; 
-fişa medicală; -curriculum vitae; -reco-
mandare de la ultimul loc de muncă, 
acolo unde este cazul; -cazier judiciar. 
Taxă concurs: 100Lei. Condiţii specifice: 
-studii: şcoală generală; -nu se solicită 
vechime în muncă. Relaţii suplimentare 
referitoare la tematica şi bibliografie se 
pot obţine de la sediul unităţii sau la 
telefon: 0230.312.023, între orele 7.30-
16.00, persoană de contact: Mera Nico-
leta.

l Primăria Comunei Tătăruşi, cu sediul 
în satul Tătăruşi, localitatea Tătăruşi, 
judeţul Iaşi, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: un post cu ½ normă de referent la 
Compartimentul Cultură, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
26.02.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 28.02.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii; -cunoştinţe de 
operare pe calculator -Microsoft Office, 
Internet; -abilităţi de comunicare; -fără 
vechime. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 

zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Tătăruşi, Registratură. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei Tătă-
ruşi, persoană de contact: d-ul Anghelina 
Iulian, telefon: 0762.247.974.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul 
în localitatea Constanţa, str.Incintă Port, 
nr.1, jud.Constanţa, organizează în data 
de 26.02.2019 concurs/examen, conform 
HG nr.286/2011, modificată şi comple-
tată, pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante: Direcţia 
Afaceri Europene şi Relaţii Internaţio-
nale: Referent specialitate, gr.III/Biroul 
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Coordonare Programe/DAERI- 1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: specializări prevăzute în domeniul 
fundamental cod 40 -ştiinţe sociale, 
conform HG 575/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 6 luni. Cerințe specifice: 
Cunoştințe de limba engleză nivel 
avansat scris, citit, vorbit. Direcţia 
Inspecţii Siguranţă şi Securitate Navală: 
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 speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: -minim 6 ani în domeniul naval. 
Cerințe specifice: -Posesor carnet de 
conducere categoria B; -Cursuri specifice 
siguranţă şi securitate maritimă; 
-Cursuri Codul ISM, Codul ISPS. 
Inspector specialitate, gr.IA/Serviciul 
PSC-FSC/DISSN- 2 posturi; Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Specialitatea de bază: 
domeniul naval (marină punte/maşină) 
sau construcţii nave;  Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 9 ani. Cerinţe specifice: 
-Criterii minime conform art.22, alin.(1) 
şi (5) din HG 811/2010; -Posesor carnet 
de conducere categoria B; -Cunoştinţe de 
limba engleză în domeniul de activitate. 
Direcţia Tehnică: Inspector specialitate, 
gr.IA -Inspectoratul Tehnic ANR 
Constanţa- 1 post. Nivelul studiilor: 
studii tehnice superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
Specialitatea de bază: Absolvent de 
facultate tehnică, institut/academie/
universitate maritimă, cu diplomă de 
inginer; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 9 ani. 
Cerinţe specifice: Posesor carnet de 
conducere categoria B; Cunoştinţe de 
operare PC-nivel mediu; Cunoştinţe de 
limba engleză sau franceză -nivel mediu. 
Serviciul Investiţii Achiziţii Publice: 
Referent specialitate, gr.II- 1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: profil 
tehnic (construcţii civile/instalaţii). Alte 
specializări: cursuri de pregătire/perfecţi-
onare în domeniul achiziţiilor publice 
(expert achiziţii publice); Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 3 ani, din care minim 3 
ani în domeniul achiziţiilor publice. 
Biroul Secretariat Relaţii Publice: Refe-
rent specialitate, gr.IA- 1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Specialitatea de bază: 
ştiințe economice/administrație şi 
afaceri/limbi şi literaturi străine/ştiințe 
politice/litere; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: 
minim 9 ani. Cerinţe specifice: limba 
engleză nivel mediu/avansat alte limbi 
străine opțional. Căpitănia Zonală 
Constanţa: Economist, gr.IA/Serviciul 
Financiar Contabilitate- 1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Specialitatea de bază: 
economic; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: minim 9 
ani. Căpitan port, gradul I/Serviciul 
siguranţa navigaţiei -Zona nord/CP 
Constanţa- 2 posturi. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: -minim 3 
ani în domeniul naval; -fără condiții de 
vechime pentru deținătorii de brevet 
maritim. Cerințe specifice: -Posesor 

carnet de conducere categoria B; -Cunoş-
tinţe de limba engleză -nivel mediu. 
Căpitan port specialist/Serviciul sigu-
ranţa navigaţiei  -Zona sud CP 
Constanţa- 1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: -minim 6 
ani în domeniul naval; -fără condiții de 
vechime pentru deținătorii de brevet 
maritim managerial. Cerințe specifice: 
-Posesor carnet de conducere categoria 
B; -Cunoştinţe de limba engleză -nivel 
mediu. Ofiţer port, tr.I/Căpitănia Port 
Mangalia- 1 post. Nivelul studiilor: 
medii; Vechime: -minim 3 ani în funcţia 
de ofiţer maritim portuar sau timonier. 
Cerințe specifice: -Posesor carnet de 
conducere categoria B. Căpitan port 
specialist/Căpitănia Port Cernavodă- 1 
post. Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: domeniul naval; Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: -minim 6 ani în domeniul naval; 
-fără condiții de vechime pentru dețină-
torii de brevet maritim managerial. 
Cerințe specifice: -Posesor carnet de 
conducere categoria B; -Cunoştinţe de 
limba engleză -nivel mediu. Căpitan port 
debutant/Oficiul de Căpitănie Jurilovca- 
1 post. Nivelul studiilor: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: domeniul naval; Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: fără condiții de vechime. 
Cerințe specifice: -Posesor carnet de 
conducere categoria B; -Cunoştinţe de 
limba engleză -nivel mediu. Căpitănia 
Zonală Galaţi: Referent specialitate, gr.
III/Serviciul financiar contabilitate admi-
nistrativ- 1 post. Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: economic, tehnic, 
juridic; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 6 
luni. Cerinţe specifice: Cunoştinţe de 
operare PC. Căpitănia Zonală Giurgiu: 
Referent specialitate debutant/Căpitănia 
Portului Călăraşi- 1 post. Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Specialitatea de bază: domeniul 
juridic; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: fără condiţii 
de vechime. Cerinţe specifice: Cunoştinţe 
de operare PC. Căpitănia Zonală Tulcea: 
Economist, gr.II/Serviciul financiar 
contabilitate administrativ- 1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: domeniul economic; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minim 3 ani. Cerinţe specifice: 
Cunoştinţe de operare PC. Referent 
specialitate, gr.II/Serviciul financiar 
contabilitate administrativ- 1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în 
studiile superioare necesare exercitării 
funcţiei: minim 3 ani. Cerinţe specifice: 
Cunoştinţe de operare PC. Căpitan port 
debutant/Biroul VTMIS- 2 posturi. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: domeniul naval; Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: fără condiții de vechime. 
Căpitan port debutant/Căpitănia 
Portului Sulina- 1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: domeniul 
naval; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: fără condiții 

de vechime. Căpitănia Zonală Drobeta 
Turnu Severin. Căpitan port debutant/
Compartimentul VTMIS/CP Dr.Tr.
Severin- 1 post. Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Specialitatea de bază: domeniul navi-
gaţie şi transport maritim şi f luvial; 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei: fără condiții de 
vechime. Căpitan şef de port/Căpitănia 
Portului Orşova- 1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Specialitatea de bază: transport 
f luvial pe căi navigabile interioare; 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei: minim 4 ani. Şef 
oficiu/Oficiul Căpitănie Bechet- 1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Specialitatea de 
bază: transport fluvial pe căi navigabile 
interioare; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: minim 3 
ani. Căpitan port debutant/Oficiul de 
Căpitănie Timişoara- 1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Specialitatea de bază: 
domeniul navigaţie şi transport maritim 
şi fluvial; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei: fără 
condiții de vechime. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor: 18.02.2019, ora 
16.00; 1.Selecția dosarelor de înscriere: 
19.02-20.02.2019; Afişare rezultate 
selecția dosarelor: 21.02.2019, ora 12.00; 
Termen depunere contestații: 22.02.2019, 
până la ora 10.00; Termen soluționare 
contestații: 25.02.2019, ora 16.00; 2.
Proba scrisă: 26.02.2019, ora 10.00; 
Afişare rezultate  probă scrisă: 
27.02.2019, ora 16.00; Termen depunere 
contestații probă scrisă: 28.02.2019, până 
la ora 10.00; Termen soluționare contes-
tații: 28.02.2019, ora 16.00; 3.Interviul: 
01.03.2019, ora 10.00; Afişare rezultate 
interviu: 04.03.2019, ora 16.00; Termen 
depunere contestații interviu: 05.03.2019, 
până la ora 10.00; Termen soluționare 
contestații: 05.03.2019, ora 16.00; Afişare 
rezultate finale: 06.03.2019, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor de concurs şi desfă-
şurarea concursului se va face astfel: 
-Pentru posturile din cadrul Autorităţii 
Navale Române- Central, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Autorităţii 
Navale Române, localitatea Constanţa, 
str.Incintă Port, nr.1, et.9, cam.93. 
Persoană de contact: Mitran Rodica, 
tel.0372.419.830 sau 0372.419.884, fax: 
0241.616.124. -Pentru posturile din 
cadrul Căpităniei Zonale Constanţa, 
candidaţii vor depune dosarele la sediul 
Căpităniei Zonale Constanţa, localitatea 
Constanţa, str.Incintă Port, nr.1, Clădirea 
ANR, et.3. Persoană de contact: Daniela 
Dumitru, tel.0372.419.850; -Pentru 
posturile din cadrul Căpităniei Zonale 
Galaţi şi Inspectoratul Tehnic ANR-Ga-
laţi, candidaţii vor depune dosarele la 
sediul Căpităniei Zonale Galaţi, locali-
tatea Galaţi, str.Portului, nr.30. Persoană 
d e  c o n t a c t :  Tr a n d a f i r  P ă s a t , 
tel.0372.362.302, tel./fax: 0236.460.318, 
0236.460.248. -Pentru posturile din 
cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu, candi-
daţii vor depune dosarele la sediul Căpi-
tăniei Zonale Giurgiu, localitatea 
Giurgiu, Şoseaua Portului, nr.9A. 
Persoană de contact: Mirel Vişan, 
tel.0372.408.438, 0246.211.015, fax: 
0246.214.838. -Pentru posturile din 
cadrul Căpităniei Zonale Tulcea, candi-
daţii vor depune dosarele la sediul Căpi-
tăniei Zonale Tulcea, localitatea Tulcea, 
str.Portului, nr.36. Persoană de contact: 
Mihaela Ivenco, tel.0372.376.738, 
0240.512.937, fax: 0240.513.226. -Pentru 
posturile din cadrul Căpităniei Zonale 
Drobeta-Turnu Severin, candidaţii vor 
depune dosarele la sediul Căpităniei 

Zonale Drobeta-Turnu Severin, locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str.Portului, nr.3. 
Persoană de contact: Dan Firulescu, 
tel.0372.408.451, 0252.316.493, fax: 
0252.312.720. Tematica, bibliografia şi 
rezultatele finale ale probelor de concurs 
se vor afişa la sediul instituţiei şi pe 
pagina oficială: http://portal.rna.ro/
despre noi/organizare/cariere.

l Primăria Comunei Iana, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de guard pe perioadă nedetermi-
nată în cadrul Aparatului de Speciali-
tate al Primarului Comunei Iana. I.
Condiţii specifice: -studii generale (10 
clase); -fără vechime. II.Concursul se va 
desfaşura la sediul Primăriei Comunei 
Iana şi constă în: -proba practică în 
data de 26 februarie 2019, ora 10.00; 
-interviul în data de 27 februarie 2019, 
ora 10.00. Dosarele de concurs vor 
conţine documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi vor fi depuse 
până la data de 18 februarie 2019, ora 
16.00. Anunţul privind condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia va 
fi afişat la sediul Primăriei Comunei 
Iana. Relaţii suplimentare la sediul 
primăriei, la telefon: 0235.436.215.

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat -Unitatea Teritorială 370, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, comparti-
ment Tehnic, în data de 08.03.2019 -ora 
10.00 (proba scrisă) şi 11.03.2019 -ora 
10.00 (interviul), la sediul din comuna 
Ioneşti, judeţul Vâlcea, în următoarele 
condiţii. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul funda-
mental -ştiinţe inginereşti, ramura de 
ştiinţă -inginerie civilă, specializarea 
construcţii civile, industriale şi agricole 
şi îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare 
rurală; -Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor -minim 7 ani; -Să înde-
plinească condiţiile generale pentru 
ocuparea funcţiei publice conform 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul unităţii- pânǎ la 
25.02.2019. Coordonate de contact 
pentru primirea dosarelor de concurs: 
Administraţia Naţională a Rezervelor 
de Stat -Unitatea Teritorială 370, com.
Ioneşti, judeţul Vâlcea, telefon: 
0250.763.033, fax: 0250.763.058, e-mail: 
ut370@anrsps.gov.ro, persoană de 
contact: Dospina Tatiana -referent.

l Spitalul CETTT Sfântul Stelian 
Bucureşti, cu sediul în str.Cristian 
Pascal, nr.25-27, sector 6, Bucureşti, 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcţiilor 
contractuale vacante de asistent 
medical stomatologie şi îngrijitoare. 
Criteriile minime care trebuie îndepli-
nite sunt: a)Pentru asistent medical 
stomatologie -Cabinet stomatologie 
urgenţe: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii; -postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii  Guvernului 
nr.797/1997; -curs de specializare medi-
cină dentară pentru asistenţi medicali 
de stomatologie; -6 luni vechime în 
specialitate; b)Pentru îngrijitoare: 
-şcoală generală. Concursul/examenul 
se va desfăşura la sediul unităţii, în 
perioada 25.02.2019-28.02.2019. 

Data-limită pentru depunerea dosarelor 
de concurs este 15.02.2019. Relaţii 
suplimentare la Compartimentul 
RUNOS, tel.021.315.24.51, şi pe pagina 
de internet a instituţiei: http//www.
cetttsfantulstelian.ro.

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa, cu sediul 
în Oraviţa, str.Spitalului, nr.44, în 
conformitate cu prevederile Legii 
95/2006, privind reforma în domeniul 
sanitar, şi OMS nr.954/2017, pentru 
modificarea anexei la OMS 284/2007, 
privind  aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare şi desfăşurare a concur-
surilor/examenelor pentru ocuparea 
funcțiilor specifice Comitetului director 
din spitalele publice, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea func-
ţiei vacante de director medical. Crite-
riile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu au 
fost condamnați definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârşite cu intenție, 
care i-ar face incompatibili cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea; c)au o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevede-
rilor legale în vigoare. Criteriile speci-
fice pentru funcţia de director medical: 
1.sunt absolvenți de învățământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
medicină, specializarea medicină; 2.
sunt confirmați cel puțin medic specia-
list; 3.au minimum 5 ani vechime în 
specialitatea respectivă. Proba scrisă 
are loc în data de 26.02.2019, susţinerea 
proiectului de specialitate în data de 
27.02.2019, interviul de selecţie în data 
de 28.02.2019. Înscrierile se fac până în 
data de 14.02.2019, ora 12.00, la sediul 
spitalului. Relaţii suplimentare la secre-
tariat spital şi telefon: 0734.882.968.

l Administraţia Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
organizează concurs de promovare 
pentru ocuparea următorarelor funcții 
publice vacante de conducere (funcție 
publică): -Şef Serviciu -Serviciul Tehnic 
–1 post; -Sef Birou - Biroul Juridic –1 
post. Pentru a participa la concursul de 
promovare în funcţia publică de condu-
cere de Şef Serviciu, respectiv Şef 
Birou, funcţionarii publici trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiţii: •să fie absolvenţi de masterat 
sau de studii postuniversitare în dome-
niul administraţiei publice, manage-
ment sau în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice; •să 
fie numiţi într-o funcţie publică din 
clasa I; •absolvent cu diplomă de 
licenţă, studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; •vechimea minimă în 
specialitatea studiilor -5 ani; •să nu aibă 
în cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată în condiţiile 
prezentei legi. Proba scrisă a concur-
sului se va desfăşura în data de 
06.03.2019, ora 11.00 la sediul Adminis-
trației Municipale pentru Consolidarea 
Clădirilor cu Risc Seismic, interviul se 
va susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării  
prezentului anunţ în Monitorul Oficial, 
partea a-III-a, la sediul Administrației 
Municipale pentru Consolidarea Clădi-
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rilor cu Risc Seismic din B-dul Națiu-
nile Unite nr. 1, bloc 108A, sc.1, parter, 
sector 5, București, de luni până vineri 
între orele 10.00 –15.00. Cerinţele speci-
fice privind ocuparea postului se vor 
afișa la sediul Administrației Munici-
pale pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic și pe site-ul AMCCRS. 
(www.amccrs-pmb.ro). Informaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon 021 371 50 50, int. 123, 
persoana de contact Rovana Ștefan, 
Expert,  e-mail  rovana.stefan@
amccrs-pmb.ro, Serviciul Resurse 
Umane.

PRESTĂRI SERVICII
l Execut renovări complete:  
zugrăveli, instalații sanitare,  
e l e c t r i c e ,  f a i a n ț ă  e t c .  
www.constructorievaluati.ro. 

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Închiriem 20 spatii de birouri. Supra-
fata utila birou = 25mp. Locatia: Brazi, 
jud. Prahova, langa Poarta 2 Rafinaria 
Petrobrazi. Informatii suplimentare la 
telefon 0722.559.670.

CITAŢII
l Pârâtul Babineţ Marian este chemat 
la Judecătoria Câmpulung, jud. Argeș, 
la termenul 7.02.2019, în Dosarul civil 
nr. 2736/205/2018, având ca obiect 
divorţ, reclamantă fiind Babineţ Elena.

l Orban Irina Victoria este citată la 
Judecătoria Cluj Napoca în 20.03.2019, 
s a l a  1 6 8 ,  o r a  1 2 . 0 0 ,  d o s a r 
13184/211/2018.

l Lincan Rodica, cu domiciliul în Rm. 
Vâlcea. Cartier Goranu, str. Hogii, nr 
21, județul Vâlcea, este citată la Judecă-
toria Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, în 
09.04.2019, în proces de divorț cu 
L i n c a n  Vi o r i c ă ,  d o s a r  n r. 
11667/288/2018.

l Numitul Vasiloiu George este chemat 
la Judecătoria Sectorului 3 București, 
din str.Ilfov, nr.6, sector 5, București, 
camera 39, Complet C 3 Familiei, dosar 
nr.2896/301/2018, stadiul procesul fond, 
obiectul dosarului: divorţ, în data de 06 
martie 2019, ora 8.30, în calitate de 
pârât, în proces cu Vasiloiu Letitia, în 
calitate de reclamant.

l Subsemnata Georgescu Ioana, domi-
ciliată Craiova, bulevardul Dacia, bl.
M7, ap.5, sc.2, aduc la cunoștinţă 
oricărei persoane interesate împreju-
rarea că pe rolul Judecătoriei Segarcea 
se află dosarul cu nr.91/304/2019, având 
ca obiect constatarea judecătorească a 
decesului bunicului Păun Dumitru, 
dispărut în 19.11.1942, în luptele de la 
Cotul  Donului ,  conform OZU 
nr.144/1943. Orice persoană care are 
informaţii despre dispărut urmează să 
le trimită la dosarul instanţei.

DIVERSE
l OCPI Prahova anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale 3 si 6 din 
UAT Măgurele, judeţul Prahova pe o 
perioada de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14, alin. (1) si (2) din Legea 
cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare. Data de început 
a afișării: 11.02.2019. Data de sfarșit a 
afișării: 11.04.2019. Adresa locului 
afișării publice: Sediul Primăriei 
comunei Măgurele, judeţul Prahova. 
Repere pentru identificarea locaţiei:cen-
trul comunei Măgurele la intersecţia 

dintre DN 1A cu DJ 231 Măgurele – 
Gornet. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei comunei Măgurele si pe 
site-ul ANCPI. Alte indicaţii utile pentru 
cei interesati: proprietarii imobilelor vor 
putea viziona documentele la sediul 
Primăriei comunei Măgurele zilnic intre 
orele 8.00 – 16.00. Informaţii privind 
Programul naţional de cadastru si carte 
funciară 2015 - 2023 se pot obţine de pe 
site-ul ANCPI la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/

l S.C. Smith International Romania 
S.R.L., cu sediul social în B-dul Nicolae 
Titulescu, nr. 4-8, America House Buil-
ding, aripa de est, etaj 5, sector 1, Bucu-
rești si punct de lucru în Sat Ariceștii 
Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, 
Str. Washington, nr. 1, jud. Prahova, 
Cod Unic de Inregistrare 17879754, nr. 
de ordine în  Registrul Comerţului 
J40/1062/30.01.2013, reprezentată prin 
Doamna Alina Diana N’Gaide 
-Responsabil protecția mediului,  infor-
mează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru obținerea autorizației 
de mediu pentru activitatea cod CAEN 
rev. 1 – 1120 reactualizat rev. 2 - 0910 
-Servicii anexe extracției petrolului brut 
și a gazelor naturale, desfășurată în Sat 
Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii 
Rahtivani, str. Washington, nr. 1, jud. 
Prahova. Informații se pot solicita la 
sediul Agenției Pentru Protecția 
Mediului Prahova din Strada Gheorghe 
Grigore Cantacuzino 306, Ploiești, intre 
orele  9.00-15.30, în zilele de luni, mier-
curi și joi. Propuneri sau contestatii se 
pot depune la sediul A.P.M. Prahova în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l S.C. M-I Petrogas Services Romania 
S.R.L., cu sediul social în B-dul Nicolae 
Titulescu, nr. 4-8, America House Buil-
ding, aripa de est, etaj 5, sector 1, Bucu-
rești si punct de lucru în Sat Ariceștii 
Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, 
Str. Washington, nr. 1, jud. Prahova, 
Cod Unic de Inregistrare 5330530, nr. 
de ordine în  Registrul Comerţului 
J40/15222/28.12.2012, reprezentată prin 
Doamna Alina Diana N’Gaide - 
Responsabil protecția mediului,  infor-
mează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru obținerea autorizației 
de mediu pentru activitatea cod CAEN 
rev. 1 – 1120 reactualizat rev. 2 - 0910 
-Servicii anexe extracției petrolului brut 
și a gazelor naturale, desfășurată în Sat 
Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii 
Rahtivani, Str. Washington, nr. 1, jud. 
Prahova. Informații se pot solicita la 
sediul Agenției Pentru Protecția 
Mediului Prahova din Strada Gheorghe 
Grigore Cantacuzino 306, Ploiești, intre 
orele  9.00-15.30, în zilele de luni, mier-
curi și joi. Propuneri sau contestatii se 
pot depune la sediul A.P.M. Prahova în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l În temeiul art.6 alin.(2) din Regula-
mentul de organizare și funcționare a 
filialelor, aprobat prin hotărârea Confe-
rinţei Naţionale nr. 4/2012, Consiliul 
Filialei Nord-Est al Asociaţia Naţională 
a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
convoacă membrii titulari ai acestei 
filiale să participe la Adunarea Gene-
rală, organizată în data de 06.03.2019, la 
Hotel Unirea Iași, sala Cuza, str.Piaţa 
Unirii, nr. 5, începând cu ora 15.00 
(prima convocare). Adunarea Generală 
a Filialei Nord-Est are următoarea 
ordine de zi: -Aprobarea raportului de 
activitate a Consiliului Filialei pentru 
anul 2018; -Prezentarea situațiilor finan-
ciare pentru anul 2018; -Prezentarea 

programului de activitate și proiectul de 
buget pentru anul 2019; -Alegerea dele-
gaților care vor reprezenta filiala la 
Conferința Națională ANEVAR; 
-Diverse. În situaţia în care, la data și 
ora menţionate mai sus, Adunarea 
Generală nu poate fi ţinută din cauza 
lipsei cvorumului, a doua convocare se 
fixează la ora 16.00, în aceeași locaţie. 
Accesul în sală se va face pe baza cărții/
buletinului de identitate sau a unui alt 
act oficial cu fotografie.

LICITAŢII
l Obștea Vulcani vinde la licitație 
cantitatea de 124mc material lemnos pe 
fir. Caietul de sarcini poate fi ridicat de 
la sediul din comuna Paltin, sat 
Vulcani. Licitația va avea loc în data de 
15 februarie 2019.

l SC Panito SRL in faliment, anunta 
vanzarea in bloc, sau individual prin 
lichidatorul judiciar Suma Insolvency 
IPURL, a bunurilor din patrimoniu, 
prin licitatie publica. Sedintele de lici-
tatie vor avea loc saptamanal, in fiecare 
zi de vineri, la sediul lichidatorului 
judiciar situat in Bucuresti, Al. Emil 
Botta nr. 4, BL. M104, Ap. 5, Sect. 3. 
Date de contact: - telefon: 0314359396; 
0722316892. - fax 0372.895.818; - email: 
office@sumainsolvency.ro. Bunurile ce 
urmeaza a fi licitate: 1.) - imobil format 
din teren si constructie rezidentiala tip 
parter - situată în Strada Bucovat, nr. 
149 (fost nr.157), orașul Craiova, județ 
Dolj. Valoarea imobil - Pret de pornire 
licitatie - (42.000 EUR), echivalent 
196.000 LEI - fara TVA. 2.) - Autotu-
rism - Marca Hyundai, Tipul CM/
C5D14/SANTA FE) pret de pornire 
licitatie - 14.000 LEI (3.100 EURO)- 
Caietul de sarcini, in valoare de 1000 
lei, se va putea achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Debitorul SC AD-EX SRL, societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la 

vânzare: Teren în suprafață de 10.000 
mp situat în extravilan com. Tărtășești, 
satul Bâldana, jud. Dâmbovița, tarlaua 
3, parcela 19/47, cu o deschidere de 
aproximativ 14,6 m. Prețul de pornire al 
licitației este de  4.095,9  Euro. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea până la data stabilită 
pentru  l i c i ta ț i e  în  contu l  nr. 
RO83PIRB4218736909001000 deschis la 
Piraeus Bank – Sucursala Berceni, pe 
seama debitoarei SC AD-EX SRL, a 
garanției de participare la licitație în 
cuantum de 10%  din prețul de pornire 
(plata se va face în lei la cursul BNR din 
data efectuării plății); -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini în valoare de 300 lei exclusiv 
TVA, care va fi plătit prin OP în contul 
nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la Ing Bank – Sucursala Doro-
banți, pe seama lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL sau în 
numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, 
et. 5, cam. 504, sector 1. Prima ședință 
de licitație va avea loc în data de 
18.02.2019, ora 14.00. Dacă imobilul nu 
se adjudecă la această dată, următoarele  
licitații vor avea loc în datele de:  
25.02.2019, 04.03.2019, 11.03.2019, 
18.03.2019, 25.03.2019, 01.04.2019, 
08.04.2019, 15.04.2019 și 22.04.2019 de 
la ora 14.00. Toate ședintele de licitații se 
vor desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, 
et. 5, sector 1, București. Pentru relații 
suplimentare sunați la tel: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitaţiei publice 
deschise cu strigare pentru închirierea 
următoarelor spații din incinta Băii 
Comunale din Municipiul Piatra-
Neamț, pentru activitatea  de prestări 
servicii, sedii birouri etc.: - Spațiul nr. 2 
(suprafața de 4,72 mp); - Spațiul nr. 4 
(suprafața de 8,08 mp); - Spațiul nr. 5 
(suprafața de 13,13 mp); - Spațiul nr. 6 
(suprafața de 8,02mp); - Spațiul nr. 7 
(suprafața de 8,22 mp); - Spațiul nr. 9 

(suprafața de 14,01 mp); - Spațiul nr. 10 
(suprafața de 14,01 mp); - Spațiul nr. 11 
(suprafața de 12,90 mp); - Spațiu cu 
destinația cafenea, ceainărie fără 
bauturi alcoolice (47,26 mp.) Prețul 
minim de pornire la licitatie este de 
17,68 lei/mp./lună, conform HCL 
nr.351/28.11.2018. Înscrierea la licitație 
se poate  face până cel târziu pe data de 
19 februarie 2019, ora 16,30,  la sediul 
Primăriei municipiului Piatra-Neamț,  
din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, cam. 20 
- Biroul Relaţii cu Publicul, Ghișeul 
Direcției Patrimoniu. Dosarul de 
înscriere  la licitație cuprinde, obliga-
toriu, următoarele documente: - cerere 
tip de înscriere; - certificate de atestare 
fiscală (eliberate de Direcţia Finanţelor 
Publice  și Direcţia de Taxe și Impozite 
Locale Piatra-Neamţ) prin care se face 
dovada că ofertantul nu are datorii la 
bugetul de stat și bugetul local; - autori-
zaţie pentru desfășurarea activităţii 
comerciale sau certificatul de înmatri-
culare la Oficiul Registrului Comer-
ţului; - copie după chitanţa  de plată a 
caietului de sarcini în suma de 300 lei; 
- procură de împuternicire (dacă e 
cazul) cu nominalizarea persoanei ce 
reprezintă ofertantul; - actul de identi-
tate  al  persoanei  împuternicite. Lici-
tația  va avea loc  pe data de 20 
februarie 2019, ora 14,00, la sala de 
ședință a Primăriei municipiului Piatra-
Neamț, cu sediul in str. Ștefan cel Mare, 
nr. 6-8. Eventualele contestații se vor 
depune la sediul  Primăriei Piatra-
Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8, 
cam. 20 - Biroul Relaţii cu Publicul, 
Ghișeul Direcției Patrimoniu, în termen 
de 24 ore de la data licitației. Contesta-
țiile vor fi soluționate în data de 21 
februarie 2019.

l Serviciul Public de Administrare și 
Exploatare a Pieței Centrale Agroali-
mentare a Municipiului Câmpina 
anunță organizarea următoarei licitații 
publice deschise cu strigare pentru: 
-Închiriere spații comerciale din Comple-
xele Corp C2 și Corp C1 ale Pieței 
Centrale, după cum urmează: 1. Parter 

Consiliul de Administrație al societății ARCOM GEALAN SA, înmatriculată sub nr. J40/3910/1997,
având cod unic de înregistrare RO 9502795, prin Președintele Consiliului de Administrație, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, și ale art. 14 din Actul
Cons�tu�v al Societății, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
(A.G.E.A.) în data de 14.03.2019, ora 14.00, la sediul social al societății ARCOM GEALAN SA, din
Bucureș�, sector 6, B-dul Preciziei, nr. 30, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor
la sfârșitul zilei de 10.02.2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării obiectului de ac�vitate al societății cu următoarele ac�vități secundare
(CAEN Rev.2):

 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun
 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare
 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de pa�serie și produselor zaharoase, în magazine
specializate
 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 
 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
 5210 Depozitări
 5224 Manipulări

Documentele si informațiile referitoare la problemele de pe ordinea de zi vor putea fi consultate
începând cu data de 05.02.2019, la sediul societății.

Ac�onarii pot par�cipa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane,
pe bază de împuternicire specială. În conformitate cu dispozițiile art. 14 din Actul cons�tu�v la
societății ARCOM GEALAN SA, procurile speciale în original vor fi depuse la societate cu 48 de
ore înainte de adunare, sub sanc�unea pierderii exerci�ului dreptului de vot prin reprezentant,
conform prevederilor legii.
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Corp C2: în suprafață de 137,79 mp. 
Destinație: comercializare produse 
textile, încălțăminte, produse alimentare, 
produse electrocasnice, prestări servicii, 
alte produse conform HGR nr. 348/2004. 
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 
lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina din 
31.01.2019. Tariful de închiriere este 
scutit de TVA. Etaj Corp C2: în supra-
față de 304,62 mp, spațiu necomparti-
mentat (open space). Pentru suprafața de 
la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp 
până la 304,62 mp. Destinație: comercia-
lizare produse textile, încălțăminte, 
produse alimentare, produse electrocas-
nice, prestări servicii, alte produse 
conform HGR nr. 348/2004. Prețul de 
pornire al licitației este de 1,5 lei/mp/zi 
aprobat prin HCL Câmpina din 
31.01.2019. Tariful de închiriere este 
scutit de TVA. Prioritate pentru închiri-
erea spațiilor din Corp C2 o au dosarele 
cu solicitarea pentru întreaga suprafață. 
2. Corp C1 după cum urmează: -Închiri-
erea a 2 (două) amplasamente pentru 
comercializare legume -zarzavat și 
legume -fructe; -amplasament sector 
legume -zarzavat în suprafață de 2 mp 
(7A/8A); -amplasament sector legume 
- f ructe  în  suprafață  de  3  mp 
(15B/16B/17B). Se licitează numai spațiul 
destinat comerțului. Prețul de pornire al 
licitației este de 6,6 lei/mp/zi. Tariful de 
închiriere este scutit de TVA. Pasul de 
licitație: Pasul de strigare este 10% din 
prețul de începere. Se poate folosi și 
multiplu de 10%. Vizitarea spațiilor 
scoase la licitație se poate face de luni 
până vineri între orele 8:30 -15:30. Lici-
tația va avea loc în data de 21.02.2019, 
ora 10:00, la sediul S.P.A.E.P.C.A. din 
Câmpina, Str. Republicii nr. 16A, iar 
documentele pentru participarea la lici-
tație se pot depune până pe 18.02.2019, 
ora 15:00, tot la sediul instituției. Caietul 

de sarcini specific pentru licitație va 
putea fi achiziționat de la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina. Informații 
suplimentare la telefon: 0344.108513, la 
sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe 
site-ul www.piatacampina.ro.

l 1.Informaţii generale privind loca-
torul: Unitatea Administrativ-Terito-
rială Comuna Ghiroda, strada Victoria, 
nr.46, localitatea Ghiroda, comuna 
Ghiroda, cod: 307200, jud.Timiș, 
telefon: 0256.205.201, 0256.219,193, fax: 
0256.287.406, e-mail: achiziţii.publice@
primariaghiroda.ro. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul închirierii: închiri-
erea, în temeiul Legii nr.213/1998, 
privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările și completările ulterioare, 
unui spaţiu în suprafaţă de 59,05mp 
situat în localitatea Ghiroda, strada 
Victoria, nr.71, comuna Ghiroda, 
judeţul Timiș. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Documen-
taţia se ridică de la Registratura Primă-
riei Comunei Ghiroda și se poate obţine 
începând cu data de 05.02.2019, între 
orele 08.30-14.30, excepţie făcând zilele 
de miercuri, când se poate obţine între 
orele 08.30-17.30, și vineri, când se 
poate obţine între orele 08.30-12.00. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar din 
documentaţia de atribuire după achi-
tarea contravalorii acestuia la casieria 
Primăriei Comunei Ghiroda. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul locatorului de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, Ghiroda. 3.3. Costul și 

condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 50 
Lei caietul de sarcini și 200Lei taxa de 
participare se vor achita la casieria 
Primăriei Comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, Ghiroda. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.02.2019, ora 14.30. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26.02.2019, ora 
15.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Ghiroda, 
strada Victoria, nr.46, Ghiroda, jud.
Timiș, Compartimentul Registratură 
-Relaţii cu Publicul. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
27.02.2019, ora 14.00, la Căminul 
Cultural Ghiroda, strada Victoria, nr.48, 
Ghiroda, jud.Timiș. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Timiș, P-ţa Ţepeș Vodă, nr.2, 
etaj 1, Timișoara, tel.0256.498.230, 
0256.498.070, e-mail: tr-timis@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.02.2019.

l Ministerul Aparării Naţionale, prin 
U.M. 02482 București organizează lici-
taţie publică cu strigare în vederea 
închirierii unei încăperi cu o suprafaţă 
de 11,00  mp. din incinta unităţii situate 
în str. Calea Plevnei nr. 134, sector 6, 
București, (Pavilion Z3, scara M, parter/ 
recepţie ambulatoriu). Încăperea închi-
riată va fi destinată comercializării de  
ochelari, lentile, precum și alte servicii 

specifice de optică medicală. Licitaţia 
are loc în ziua de 14.02.2019 ora 10.00 la 
sediul U.M 02482 București din str. 
Calea Plevnei nr. 134, sector 6, Bucu-
rești. În caz de neadjudecare, licitaţia se 
repeta în ziua de 26.02.2019 ora 10.00 și 
în ziua de 08.03.2019  ora 10.00  la 
aceeași adresa. Condiţiile privind parti-
ciparea și adjudecarea sunt cuprinse în 
caietul de sarcini, care se achiziţionează 
de la sediul U.M. 02482 București, înce-
pand cu ziua de 01.02.2019, contra 
sumei de  25 lei, care se depune la casi-
eria unităţii militare. Ofertele împreună 
cu celelalte documente se depun la 
registratura unităţii militare, până la 
data de 11.02.2019  ora 15.00. Garanţia 
de participare se exprima în lei și se 
constituie prin scrisoare de garanţie 
bancară, care se prezintă în original, 
prin depunere în numerar la casieria 
unităţii militare sau prin virament 
bancar în contul unităţii pana la data și 
ora depunerii ofertei. Informaţii supli-
mentare se obţin la sediul unităţii mili-
tare sau la telefon  021/ 319.30.52 
interior 281.

PIERDERI
l Societatea NCH Romania Produse 
de Intretinere SRL, cu sediul în Bucu-
rești, sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, 
nr.5-7, parter, Hermes Business 
Campus, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr.J40/3563/1994 și 
având CUI: 7913743, declară pierdut 
certificatul constatator din data de 
09.06.2015 emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București. Îl declarăm nul.

l Cyber Smart Solutions SRL, cu 
sediul în București Bd. Dimitrie 

Pompei nr. 10A, Conect 1, et. 3,  
modul IV, biroul nr. 4, sector 2,  înre-
gistrată la ORC de pe lângă TB sub 
Nr.  J40/5523/2017, CUI 32881057, 
anunţă pierderea certificatului de 
înregistrare și a certificatelor constata-
toare emise conform legii 359/2004 
pentru activitatile desfășurate la 
sediul social și la terţi. Le declarăm 
nule.

l Pierdut cetificat  -infirmieră , Seria 
3B, Nr. 34773/4 eliberat la data de 
12.05.2014 de O.A.M.G.M.A.M.R., 
Filiala Tulcea pe numele:  Aneni 
(MOSCU) Georgiana. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
SC Sem Zone SRL, CUI 31112560 
J40/576/19.01.2013, adresa, București 
sector 1, str. Cpt. Alexandru Şerbănescu 
nr. 48, bl. 19G, sc. 1, et. 1, ap. 6, caamera 
3. Îl declar nul.

l Pierdut trei certificate EUR 1, Nr. M 
0 2 0 6 2 5 9 / 2 1 . 0 1 . 2 0 1 9 ,  N r.  M 
0 2 0 6 2 5 7 / 1 7 . 0 1 . 2 0 1 9 ,  N r.  M 
0206256/17.01.2019, aparţinând SC 
Redis Marchet SRL.

l Pierdut certificat de înscriere a 
persoanei juridice fără scop patrimonial 
(Asociaţia Mestesukar Mobil, actual-
mente Centrul Romano de Studii și 
Dezvoltare Socială) nr. 30/2015 eliberat 
în data de 17 februarie 2015 de către 
Judecătoria Cluj -Napoca.

l Pierdut chitanţier nr. 151 -200, 
pierdut facturier nr. 151 -200, pierdut 
monetar nr. 51 -200, pierdut ștampila 
rotundă ale SC Caffe Vending 
J40/15094/2015 CIF 35317975. Le 
declar nule.


