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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL 
Sibiu, angajează: -3 instalatori 
apă canal; -3 zidari rosar tencu-
itor; -24 tâmplari universal. 
Telefon: 0371.307.458.

l Fabrică de cherestea, af lată 
lângă Hațeg, Județul Hunedoara, 
angajează muncitori calificați și 
necalificați. Salariu 2.500Lei net 
și bonuri de masă. Asigurăm și 
cazare gratis. Relații la telefoa-
nele: 0744.665.656, 0742.284.825.

l SC ARDA SRL Ploiești anga-
jează patru persoane pentru 
posturi de manipulanți mărfuri. 
Relații la telefon: 0764.780.146.

l SC Pasirom Interactiv SRL, 
având CUI: RO14947358, cu 
sediul în București, str.Intrarea 
Horbotei, nr.4, Bl.G5, sc.1, et.5, 
ap.23, sector 3, angajază: -maistru 
ins ta la ț i i ,  cod  cor  311208 
-3posturi; -inginer instalații, cod 
cor 214203: -3 posturi; -muncitori 
necalificați, cod cor 931301: -25 
posturi; -buldoexcavatristi, cod 
cor 834201 -3 posturi. Cerințe: 
studii de specialitate, experiență 
min.1 an. Selecția are loc în data 
de 09.05.2019, ora 12.00, la sediul 
societății. Persoană de contact: 
Ivanov Mădălina- 0756.195.196.

l Spitalul Clinic Nr.1 Cf Witting, 
cu sediul în Bucuresti, Calea 
Plevnei, Nr.142-144,Sectorul 6, 
scoate la concurs următoarele 
posturi: - 1 post de economist II la 
Biroul Achiziții Publice, Contrac-
tare; - 1 post de economist II la 
Serviciul Administrativ, Aprovizi-
onare; - 1 post de inginer debu-
tant la Comp. S.S.M.P.C.S.U.; - 1 
post magaziner la Serviciul Admi-
nistrativ, Aprovizionare. Condi-
țiile de participare se regasesc în 
Monitorul Oficial, partea a-III- a 
din data de 09.08.2019, pe site-ul 
spitalului sau la sediul spitalului. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea, la sediul spitalului. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
021 312 94 25/interior 203 

l Școala Gimnazială „Il ie 
Martin”, cu sediul în localitatea 
Brabova, str.Centrală, nr.67, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: Conducător 
auto (Muncitor calificat I): 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura, la 
sediul școlii, astfel: Proba scrisă în 
data de 03.09.2019, ora 10.00; 
Proba  interv iu  în  data  de 

03.09.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: studii: generale sau 
medii; vechime: experiență de 
conducător auto profesionist- 
minim 2 ani; posesor permis de 
conducere categoria D; posesor 
atestat pentru transport persoane- 
valabil minim 2 ani; domiciliu 
stabil în comuna Brabova. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a 
la sediul unitatii din Brabova, str. 
Centrală, nr.67. Relaţii suplimen-
tare la sediul instituției, persoană 
de contact: Bondoc Alin-Con-
stantin, telefon/fax: 0251.447.411, 
E-mail: scoalabrabova@yahoo.
com.

l Spitalul Militar de Urgenta Dr. 
Ion Jianu-Pitesti organizeaza 
concurs pentru ocuparea urma-
toarelor posturi vacante de 
personal civil contractua: 1 post 
de sef formatie muncitori gr.II 
(studii superioare), formatia 
intretinere cladiri si instalatii/ 
administrativ (necesita minim 2 
ani vechime in specialitatea 
postului). Concursul se va desfa-
sura in perioada 05.09.2019-
11.09.2019, incepand cu ora 
11.00, la sediul S.M.U. Dr. Ion 
Jianu-Pitesti, dupa cum urmeaza: 
proba scrisa in data de 05.09.2019 
ora 11.00 si proba de interviu in 
data de 11.09.2019 ora 11.00. 
Perioada de depunere a dosarelor 
de inscriere la concursuri este: 
12.08.2019-27.08.2019. Data 
limita de depunere a dosarelor de 
i n s c r i e r e  l a  c o n c u r s  e s t e : 
27.08.2019 ora 15.00. Relatii 
suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anunturi 
si la Biroul Resurse Umane din 
S.M.U. Dr. Ion Jianu-Pitesti cu 
sediul in mun. Pitesti, strada 
Negru Voda nr. 47, jud. Arges-te-
lefon 0248.218.090, 0248.218.172 
interior 224,266.

l Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Gorj organizează concurs în data 
de 03.09.2019, ora 10.00 (proba 
scrisă) și 06.09.2019 (proba de 
interviu), la sediul instituţiei din 
mun.Tg-Jiu, strada Siretului, 
nr.24, pentru ocuparea unui post 
vacant corespunzător unei funcţii 
contractuale de execuţie de medic 
specialist  la Serviciul de evaluare 
complexă a persoanelor adulte cu 
handicap din cadrul aparatului 
propr iu  a l  DGASPC Gorj . 
Condiţii specifice necesare pentru 
ocuparea postului corespunzător  

funcţiei contractuale de execuţie 
de medic specialist: - studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
licență/diploma unei instituții de 
învățământ superior acreditată /
autorizată, conform legii, în 
domeniul medicinei  în speciali-
tatea „neurologie”, ”psihiatrie” 
sau ”medicină de familie”; - certi-
ficat de membru al Colegiului 
Medicilor din România, însoțit de 
avizul anual valabil; - vechime în 
specialitatea studiilor: minim 10 
ani. Înscrierile la concurs se fac în 
perioada 09.08.2019 - 26.08.2019, 
inclusiv, ora 17:30, la sediul insti-
tuţiei - Serviciul resurse umane, 
salarizare și pentru funcţia 
publică. Relaţii suplimentare la 
telefon 0253212518 sau la camera 
nr.36 - sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.

l Anunț de participare pentru 
a n g a j a r e  e x p e r t  c o n t a b i l . 
Subscrisa Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, RFO nr. 0649, 
având CUI 31215824, prin repre-
zentant ec. Popescu Emil, în cali-
tate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC Construcții Fero-
viare Turnu Severin SA - în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, 
cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Merilor, nr. 16, jud. Mehedinţi, 
CIF: 10471293, J25/160/1998, 
numit prin Sentinta nr. 971/2014 
din data de 15.10.2014 pronun-
ţată de către Tribunalul Mehe-
dinți, Secţia a II - Civilă, de 
Contencios Administrativ și 
F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
6919/101/2014, în temeiul dispozi-
țiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza contabil autorizat 
pentru efectuarea operațiunilor 
de evidență contabilă/depunere 
declaratii fiscale ale debitoarei Sc 
Construcții Feroviare Turnu 
Severin SRL. Lichidatoruljudiciar 
precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea operatiunilor 
de evidenta contabila/depunere 
declaratii  fiscale trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
evidenta contabila/depunere 
declaratii fiscale (inclusiv cheltu-
ieli cu deplasarea, taxe, impozite 
și contribuții). Ofertele pot fi 
transmise prin email office@
consultant-insolventa.ro până la 
data de 16.08.2019 orele 16:00. 
Lichidator  judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, ec. Popescu 
Emil

l Anunț de participare pentru 
a n g a j a r e  e x p e r t  c o n t a b i l . 
Subscrisa Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales 
in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului 

nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban 
Valeriu, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC P&G 
Util Confort SRL cu sediul in 
Mun. Drobeta Turnu Severin, str. 
Adrian nr. 176, camera 4, jud. 
Mehedinti, J25/253/2014, CUI 
33600052, numit prin incheierea 
din data de 17.09.2018 pronun-
ţată de către Tribunalul Mehe-
dinți, Secţia a II - Civilă, de 
Contencios Administrativ și 
F i s c a l ,  î n  d o s a r u l  n r. 
726/101/2018*, în temeiul dispozi-
țiilor art. 61 din Legea 85/2014 
angajeaza contabil autorizat 
pentru efectuarea operațiunilor 
de evidență contabilă/depunere 
declaratii fiscale ale debitoarei Sc 
P&G Util Confort SRL. Lichida-
torul judiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea 
operatiunilor de evidenta conta-
bila/depunere declaratii fiscale 
trebuie să cuprindă: -onorariul 
solicitat pentru efectuarea proce-
durilor de evidenta contabila/
depunere declarat i i  f iscale 
(inclusiv cheltuieli cu deplasarea, 
taxe, impozite și contribuții); 
Ofertele pot fi transmise prin 
email office@consultant-insol-
v e n t a . r o  p â n ă  l a  d a t a  d e 
16.08.2019 orele 12:00. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, ec. Șerban 
Valeriu

l Anunț de participare pentru 
angajare expert contabil. Subscri-
sele Yna Consulting SPRL, Visal 
Consulting SPRL, Cabinet de 
Insolventa Gradinaru Valentina si 
Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi,  prin reprezentant ec. 
Popescu Emil, în calitate de lichi-
dator judiciar asociati al debi-
toarei SC Expeditrans SRL - în 
faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr.Tr. Severin, 
str. Chișinău, nr.5, jud. Mehedinţi, 
CIF: 10499898, J25/155/1998, 
numit prin Sentinta nr. 52 din 
data de 05.10.2017 pronunţată de 
către Tribunalul Mehedinți, Secţia 
a II – Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul 
nr. 6164/101/2012, în temeiul 
dispozițiilor art. 23 din Legea 
85/2014 angajeaza contabil auto-
rizat pentru efectuarea operațiu-
nilor de evidență contabilă/
depunere declaratii fiscale ale 
debitoarei Sc Expeditrans SRL. 
Lichidatorul judiciar precizează 
faptul că ofertele cu privire la 
efectuarea operatiunilor de 
evidenta contabila/depunere 

declaratii  fiscale trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat 
pentru efectuarea procedurilor de 
evidenta contabila/depunere 
declaratii fiscale (inclusiv cheltu-
ieli cu deplasarea, taxe, impozite 
și contribuții). Ofertele pot fi 
transmise prin email office@
consultant-insolventa.ro până la 
data de 16.08.2019 orele 16:00. 
Lichidator  judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, ec. Popescu 
Emil.

l Oficiul Judeţean deStudii 
Pedologice și Agrochimice, cu 
sediul în Slobozia, strada Lacului 
nr.14, judeţul Ialomiţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
inginer agronom, specializare 
agrochimie, un post, conform HG 
286/2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: proba scrisă în data de 
4.09.2019, ora 10.00 iar proba+in-
terviu în data de 09.09.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: studii superioare de 
lungă durată, absolvenţi ai Facul-
tăţii de Agronomie - specializarea 
agricultură, horticultură, pedo-
logie sau master în agronomie sau 
pedologie. Se solicită din partea 
candidaţilor vechime minimă, 
cunoștinţe de operare PC, rezis-
tenţă la condiţi grele de muncă și 
permis de conducere categoria B. 
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 O.J.S.P.A Ialomiţa. 
Relaţii suplimentare la sediul 
O.J.S.P.A Ialomiţa, telefon/fax 
02432327973,  e -mai l :ospa_
ialomita@yahoo.com.

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanța, cu sediul în 
localitatea Constanța, str.Nicolae 
Iorga, nr.85, judeţul Constanța, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de asistent medical gene-
ralist ,  1 post,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 17.09.2019, ora 12.30; 
-Proba practică în data de 
18.09.2019, ora 12.30; -Proba 
interviu în data de 18.09.2019, ora 
13.30. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: -studii: liceul sanitar cu 
echivalare postliceală/postliceală; 
-studii: diplomă de bacalaureat; 
-vechime minimă în specialitate: 
12 luni; -abilități/cunoștințe 
operare PC-MS Office (Excel, 
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Windows). Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Centrului Regional de 
Transfuzii Sanguine Constanța, 
strada Nicolae Iorga, nr.85, 
Constanța. Relaţii suplimentare 
la sediul Centrului Regional de 
Transfuzii Sanguine Constanța, 
strada Nicolae Iorga, nr.85, 
Constanța, persoană de contact: 
economist Peltecu Elena, telefon/
fax: 0341.180.014, e-mail: crts_
constanta@yahoo.com.

l Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi Materia-
lului Săditor Mureş, cu sediul în 
Sîngeorgiu de Mureş, str.Mariaffi 
Lajos, nr.13, jud. Mureş, CIF: 
5584652, organizează în confor-
mitate cu prevederile: -art.7 alin.
(1) din HG nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii de execuţie vacantă 
de natură contractuală: -1 (una) 
funcţie de execuţie contractuală 
de şofer I, în cadrul Comparti-
mentului Financiar Contabil, 
Resurse Umane, Administrativ şi 
Relaţii Publice. Concursul va 
avea loc în data de 04.09.2019, 
ora 10.00 -proba scrisă şi în data 
de 06.09.2019, ora 10.00 -inter-
viul, la sediul Inspectoratului 
Teritorial pentru Calitatea Semin-
ţelor şi Materialului Săditor 
Mureş, din Sîngeorgiu de Mureş, 
str.Mariaffi Lajos, nr.13, jud.
Mureş. Se pot înscrie la concurs 
candidaţii care îndeplinesc condi-
ţiile generale prevăzute la art.3 
din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice prevăzute în 
fişa postului: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale fina-
lizate cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 5 ani; -permis de 
conducere auto categoria B. 
Pentru înscrierea la concurs, 
candidaţii vor depune dosarul de 
concurs la sediul ITCSMS Mureş, 
din Sîngeorgiu de Mureş, str.
Mariaffi Lajos, nr.13, jud.Mureş, 
până la data de 27.08.2019, 
inclusiv, ora 14.00. Condiţiile de 
participare la concurs, precum şi 
bibliografia stabilită sunt afişate 
la sediul instituţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul instituţiei sau la telefon: 
0265.318.775.

l Primăria Crevenicu, cu sediul 
în localitatea Crevenicu, str.Bucu-
reşti, nr.160, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de şofer, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 04.09.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
05.09.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
s tudi i  l i cea le  abso lv i te  cu 
diplomă; -să posede permis de 

conducere categoriile B, C, C+E, 
D; -vechime: minim 5 ani în 
profesia de şofer categoria D; 
-domiciliul în comuna Crevenicu, 
jud.Teleorman; -cunoştințe de 
mecanică auto şi întreținere 
microbuze; -atestat profesional 
pentru conducătorii auto care 
efectuează transport public de 
persoane în termen de valabili-
tate; -recomandare de la ultimul 
loc de muncă; -cazier judiciar; 
-aviz psihologic. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Crevenicu, județul 
Teleorman. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Crevenicu, 
persoană de contact: Stănulescu 
Florica, telefon: 0247.450.171, 
fax: 0247.450.171, e-mail: prima-
riacrevenicu@yahoo.com.

l Comuna Heleşteni, judeţul 
Iaşi, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
coordonator, funcţie contractuală, 
în cadrul Centrului de zi din 
comuna Heleşteni, judeţul Iaşi. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă se va desfăşura 
în data de 04.09.2019, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Heleşteni, judeţul Iaşi. Interviul 
se va desfăşura în data de 
06.09.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Heleşteni, 
judeţul Iaşi. Dosarele de înscriere 
se vor depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni. Condiţii de 
participare la concurs: În vederea 
înscrierii la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumu-
lativ condiţiile prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
de studii şi vechime: -studii supe-
rioare de licenţă  absolvite cu  
diplomă, respectiv studii postuni-
versitare, specializare asistenţă 
socială absolvite sau în curs de 
absolvire; -minim 10 ani vechime. 
Condiţiile  de  desfăşurare  a  
concursului,  condiţiile  de  parti-
cipare la concurs, bibliografia şi 
actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere sunt 
afişate şi la sediul Primăriei 
Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi, 
relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Heleşteni, 
persoană de contact: Bortaş Paul 
Radu -secretarul comunei Heleş-
teni, telefon: 0232.716.768.  

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 

unui post contractual vacant, 
conform HG nr.286/2011, de 
ps iholog  s tagiar.  Calendar 
concurs: -11.09.2019, ora 12.00 
-proba scrisă; -13.09.2019, ora 
12.00 -proba practică. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul RUNOS şi 
Contencios al Spitalului Muni-
cipal Câmpulung Moldovenesc în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului şi vor 
cuprinde următoarele acte: 
-cerere de înscriere la concurs; 
-copie după certif icatul  de 
naştere, căsătorie, naştere a copi-
ilor, buletin, diplomă de studii 
-diplomă de licență; -atestatul de 
liberă practică eliberat de Cole-
giul Psihologilor din România; 
-copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, daca 
este cazul; -fişa medicală; -curri-
culum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă, acolo unde 
este cazul; -cazier judiciar; Taxă 
concurs: 100Lei. Condiţii speci-
fice: -studii: studii superioare 
-diplomă de licență în speciali-
tate; -nu se solicită vechime în 
muncă. Relaţii suplimentare 
referitoare la tematică şi biblio-
grafie se pot obține de la sediul 
u n i t ă ţ i i  s a u  l a  t e l e f o n : 
0230.312.023, între orele 7.30-
16.00, persoană de contact: Mera 
Nicoleta.

l Grădinița Voinicel, cu sediul în 
localitatea Toplița, str. Gării, 
nr.42-44, județul Harghita, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual, în 
baza HG nr.286/2011, modificată 
ş i  c o m p l e t a t ă  d e  H G 
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului:  ajutor 
bucătar, post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată. 
Normă: 8 ore/zi. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
s tudi i lor :  genera le  /medi i , 
-vechime în specialitate:-; -certi-
ficat de calificare (ajutor bucătar/
bucătar). Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: data de 04.09.2019, orele 
9.00-11.00, la sediul unității. 
Proba de interviu:  data de 
05.09.2019, ora 09.00, la sediul 
unității. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
27.08.2019, la sediul Grădiniței 
Vo i n i c e l .  D a t e  c o n t a c t : 
0266.341.691.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organizează, 
în temeiul HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante contractuale 
pe perioadă determinată de timp, 
de 36 luni, repartizate de la 
bugetul din venituri proprii-
PNCCF, corespunzătoare funcţi-
ilor contractuale de execuție din 
cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov, după 
cum urmează: -1 post de Asistent 
registrator principal, gradul IA, 
din cadrul Serviciului Cadastru 

-Biroul Înregistrare Sistematică. 
Cer inţe le  spec i f ice  pentru 
ocuparea postului: -Studii de 
specialitate: studii universitare de 
lungă durată cu licență  sau  
absolvite cu diplomă: speciali-
zarea drept; -Vechime în speciali-
tate: minim 6 ani şi 6 luni; 
-Muncă în echipă, capacitate de 
asimilare rapidă a informațiilor 
noi; -Rezistență la stres, flexibili-
tate, atenție la detalii, minuțios, 
perseverență; -Comportament 
profesional integru şi conduită 
ireproşabilă; -Cunoştinţe operare 
calculator; -Deplasări frecvente 
atât pe raza județului, cât şi la 
nivelul altor județe de pe întreg 
teritoriul țării. -2 posturi de Asis-
tent registrator principal, gr.II, 
din cadrul Serviciului Cadastru 
-Biroul Înregistrare Sistematică. 
Cer inţe le  spec i f ice  pentru 
ocuparea postului: -Studii de 
specialitate: studii universitare de 
lungă durată cu licență sau absol-
vite cu diplomă: specializarea 
drept; -Vechime în specialitate: 
minim 6 luni; -Muncă în echipă, 
capacitate de asimilare rapidă a 
informațiilor noi; -Rezistență la 
stres, f lexibilitate, atenție la 
detalii, minuțios, perseverență; 
-Comportament profesional 
integru şi conduită ireproşabilă; 
-Cunoştinţe operare calculator; 
-Deplasări frecvente atât pe raza 
județului, cât şi la nivelul altor 
județe de pe întreg teritoriul țării. 
Data-limită de depunere a dosa-
relor de concurs este 28.08.2019, 
inclusiv, ora 16.30, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov (zilnic, 
luni-joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, 08.00-14.00). Concursul se 
va desfăşura la sediul OCPI Ilfov, 
Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1; 
-Proba  s c r i să :  în  da ta  de 
05.09.2019, ora 10.00; -Interviul: 
în data de 10.09.2019, de la ora 
10.00. Date de contact telefon: 
021.224.60.85, interior: 126, 
e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: 
art.7, alin.(4) din HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.

l Clubul Sportiv Chimia Rm. 
Vâlcea organizează scoaterea la 
concurs, cu respectarea prevede-
rilor H.G 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului - cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant permanent  corespunzător 
funcţiilor contractuale, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, a 
postului contractual vacant de 
şofer, în cadrul Compartimen-
tului Sport. Condiţii de partici-
pare la concurs: Condiţii de 
studii:studii medii, diploma de 
bacalaureat; Vechime minima de 
7 ani in profesia de conducator 
auto, categoria D, cu atestat 
transport persoane eliberat de 
ARR. Tipul probelor de concurs, 
locul, data si ora desfasurarii 
acestora: Concursul va avea loc la 
sediul Clubului Sportiv Chimia 
Rm. Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu, 
nr.24, jud. Vâlcea; Termen depu-
n e r e  d o s a r e  d e  c o n c u r s : 

20.08.2019 - ora14.00; Proba 
scrisa: 03.09.2019 - ora 09.00; 
Proba practica: 05.09.2019 -ora 
09.00. Conditiile de participare la 
concurs si bibliografia  sunt 
afisate la sediul C.S Chimia Rm. 
Valcea. Acest anunt respecta 
p r e v e d e r i l e  O U G 9 0 / 2 0 1 7 . 
Director, Prof. Alexandrescu Leli-
oara.

l Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Optoelectro-
nică INOE 2000- Filiala Institutul 
de Cercetări pentru Hidraulică si 
Pneumatică INOE 2000-IHP 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă ,  c u  n o r m ă 
întreagă, a 2 (două) posturi de 
Cercetător Ştiințific în domeniul 
Inginerie Mecanică. Data şi locul 
d e s f ă ş u r ă r i i  c o n c u r s u l u i : 
16-20.09.2019, la sediul INOE 
2000-IHP din str.Cuțitul de 
Argint, nr.14, sector 4. Condiții de 
participare la concurs: conf. 
art.34 din Regulamentul pentru 
Ocuparea Posturilor Vacante 
(ROPOVA) Revizia  6/2019. 
Dosarul de concurs trebuie să 
conțină documentele prevăzute la 
art.33 din ROPOVA Revizia 
6/2019. Documentele necesare, 
precum şi condițiile specifice de 
participare la concurs, se găsesc 
afişate pe site-ul www.ihp.ro/
noutati. Depunerea dosarului de 
înscriere la concurs se va face la 
secretariatul INOE 2000-IHP în 
termen de 30 de zile de la data 
publicării anunțului. Relații la 
telefon: 021.336.39.91- Biroul 
Resurse Umane.

l Aeroclubul României cu sediul 
în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu 
nr. 54 sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante -personal contrac-
tual -în data de 04.09.2019, ora 
10.00 proba scrisă, respectiv în 
data 10.09.2019,  ora 10.00 
interviu. Dosarele  se depun la 
sediul Aeroclubului României  
până la data 27.08.2019, ora 
12.00. Relaţii suplimentare se 
obţin la telefon 0372.705.952. 
Candidaţii trebuie  să îndepli-
nescă condiţiile specifice pentru 
posturile scoase la concurs astfel: 
Mecanic aviaţie cl. I -2 posturi la 
AT Braşov: -studii medii sau 
şcoală profesională; -deţine 
licenţă de personal tehnic aerona-
utic în termen de valabilitate sau 
are pregătirea de specialitate  
corespunzătoare funcţiei şi min 6 
ani de experienţa în activitatea 
tehnică aeronautică. Calendarul 
de Desfăşurare a Concursului: 
-12.08 -27.08.2019 -depunere 
dosare  înscriere concurs (ora 
12,00); -28.08.2019 -selecţie 
dosare  ş i  af i sare  rezul tat ; 
-29.08.2019 -depunere contestaţii 
selecţie dosare; -30.08.2019 -solu-
ţionare contestaţii selecţie dosare 
şi afişare; -04.09.2019 -proba 
scrisă -ora 10.00; -05.09.2019 
-afişare rezultate proba scrisă, ora 
12,00; -06.09.2019 -contestaţii 
p r o b ă  s c r i s ă ,  o r a  1 2 , 0 0 ; 
-09.09.2019 -afişare rezultat 
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contestaţii probă scrisă, ora 12,00; 
-10.09.2019 -interviu începând cu 
ora 10,00; -10.09.2019 -afişare 
rezultate interviu ora 15,00; 
-11.09.2019 -depunere contestaţii 
interviu ora 15,00; -12.09.2019 
-soluţionare contestaţii interviu şi 
afişare rezultate finale, ora 15,00. 
Informaţii privind înscrierea la 
concurs şi depunerea dosarelor. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nescă condiţi i le minime de 
vechime în specialitate  necesare 
exercitării funcţiei. În termen de 
10 zile de la publicarea anunţului, 
respect iv  până în  data  de 
27.08.2019 ora 12:00, candidaţii 
depun dosarul de concurs care va 
conţine obligatoriu: a) Formu-
larul de înscriere (se pune la 
dispoziţie de către Serviciul 
Resurse Umane al Aeroclubului 
României); b) Copia actului de 
identitate; c) Copia diplomei de 
studii şi a altor acte care atestă 
efectuarea specializării; d) Copii 
licenţe care atestă specializarea 
pentru postul solicitat; e) Copia 
carnetului de muncă şi/ sau 
adever in ţă  care  să  a t e s t e 
vechimea în muncă  şi după caz, 
vechimea în specialitate necesare 
ocupării funcţiei; f) Curriculum 
Vitae; g) Cazierul judiciar; h) 
Adeverinţă care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie 
sau  de către unităţi sanitare 
abilitate şi  care să conţină în clar, 
data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia -în format stan-
dard stabil i t  de Ministerul 
Sănătăţii Publice. Actele prevă-
zute la  pct 2 lit.b)-e) vor fi 
prezentate şi în original,  în 
vederea verificării conformităţii 
copiilor cu acestea.

l În conformitate cu prevederile 
H o t ă r â r i i  G u v e r n u l u i  n r. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Insti-
tutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor anunţă 
scoaterea la concurs în data de 
05 septembrie 2019, ora 10:00 
-proba scrisă şi interviul -care se 
va stabili  ulterior de către 
comisie, conform prevederilor 
legale, după perioada contestaţi-
ilor, a următoarelor posturi 
aferente unor funcţii contrac-
tuale de execuţie vacante: -1 post 
de referent IA -Centrul pentru 
Te s t a r e a  S o i u r i l o r  Tu r d a 
-Județul  Cluj ;  -1  post  de 
muncitor calificat I -Centrul 
pentru Testarea Soiurilor Portă-
reşti - Județul Dolj. Condiţii 
specifice prevăzute în fişa 
postului pentru postul de refe-
rent IA -Centrul pentru Testarea 
Soiurilor Turda: -Studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului :  Minimum 7 ani . 
Condiţii specifice prevăzute în 
fişa postului pentru postul de 
muncitor calificat I -Centrul 
pentru Testarea Soiurilor Portă-
reşti: -Studii generale -învăță-
mânt  genera l  ob l igator iu , 

conform art. 24 alin. (1) din 
Legea nr. 1/2011 (clasele I - X); 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: - 
Concursul va avea loc la sediul 
Institutului de Stat pentru 
Testarea şi Înregistrarea Soiu-
rilor din Bd. Mărăşti nr. 61, 
Sector 1, Bucureşti, în data de 05 
septembrie 2019, ora 10:00 
-proba scrisă.  Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, respectiv în 
perioada 09.08.2019 -26.08.2019 
la secretarul comisiei de concurs. 
Persoana de contact: doamna 
Damian Roxana-Andreea -consi-
lier, în cadrul Compartimentului 
resurse umane, tel.: 0213184380, 
fax: 0213184408, e-mail: secreta-
riat@istis.ro. Bibliografia, condi-
ţiile generale şi specifice de 
participare, precum şi actele 
solicitate candidaţilor la înscriere 
vor f i  publicate pe site-ul 
I.S.T.I.S. şi afişate la sediul 
I.S.T.I.S. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la nr. de tel.: 
021/3184380.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Constanța, cu 
sediul în Mun. Constanța, str. 
Mihai  Viteazu nr.  2B,  jud. 
Constanța  organizează ,  în 
temeiul H.G. nr. 286/2011, modi-
ficată şi completată, concurs 
pentru ocuparea unui post 
vacant, încadrare pe perioadă 
nedeterminată corespunzător 
funcț i i lor  contractua le  de 
execuție, după cum urmează: 
Serviciul Publicitate Imobiliară 
-Biroul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanţa: -1 post 
asistent registrator principal 
-gradul IA. Cerinţele postului: 
-studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă, specia-
lizarea drept;  -vechime  în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 6 ani şi 
6 luni; -cunoştințe operare PC. 
Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 27.08.2019 inclusiv, ora 
16,30 la sediul OCPI Constanța, 
secretariat. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă: 
-04.09.2019, ora 10.00; -Interviul: 
-10.09.2019, ora 10.00. Relații 
suplimentare: la sediul OCPI  
Constanța, Mun Constanța, str. 
Mihai Viteazu nr.2B, telefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro 
şi pe site-ul www.ocpict.ro.

l U.M. 01308 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante de personal civil contrac-
tual,  după cum urmează: 2 
posturi referent de specialitate 
debutant/ studii superioare, 1 
post consilier juridic debutant/ 
studii superioare, 1 post referent 
debutant/ studii medii. Calen-
darul concursului: -04.09.2019, 
o r a  1 1 . 0 0  - p r o b a  s c r i s ă ; 
-10.09.2017, ora 11.00 -interviul. 
-data limită de depunere a dosa-

relor -27.08.2019, ora 16.00.  
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 01308 Bucureşti, 
Şoseaua Bucureşti-Măgurele, nr. 
33-35, sector 5, Bucureşti, unde 
vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare.  Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
0214200418/int. 724.

l Direcţia generală manage-
ment resurse umane din Minis-
t e r u l  A p ă r ă r i i  N a ţ i o n a l e 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante  de  personal  c iv i l 
contractual, astfel: -un post de 
expert gradul III în Biroul 
concepţie, metodică şi dezvoltare 
tehnici de testare din Secția stra-
tegii evaluare competenţă ling-
vistică standardizată la Centrul 
Naţional Militar de Testare 
Limbi Străine, cu locul de 
muncă în Bucureşti, strada 
Drumul Taberei nr. 7B, Sector 6, 
cu o vechime în specialitatea 
studiilor de cel puţin 1 an, 
prevăzut cu studii în domeniul 
fundamental Ştiințe umaniste şi 
arte, domeniul de studii de 
licență Limba şi literatură, speci-
alizarea Limba şi literatura 
engleză şi Limba şi literatura 
germană sau  Limba şi literatura 
engleză şi Limba şi literatura 
franceză, iar pentru absolvenții 
ciclului Bologna, şi domeniul de 
studii de master Filologie, speci-
alizarea Limba şi literatura 
engleză şi Limba şi literatura 
germană sau  Limba şi literatura 
engleză şi Limba şi literatura 
franceză; -un post de consilier 
debutant în Biroul management 
profil lingvistic standardizat din 
Centrul Naţional Militar de 
Testare Limbi Străine, cu locul 
de muncă în Bucureşti, strada 
Drumul Taberei nr. 7B, Sector 6, 
prevăzut cu studii în domeniul 
fundamental Ştiințe umaniste şi 
arte, domeniul de studii de 
licență Limba şi literatură, speci-
alizarea Limba şi literatura 
franceză şi Limba şi literatura 
germană  sau Limba şi literatura 
franceză şi Limba şi literatura 
modernă, iar pentru absolvenții 
ciclului Bologna, şi domeniul de 
studii de master Filologie, speci-
alizarea Limba şi literatura 
franceză şi Limba şi literatura 
germană sau Limba şi literatura 
franceză şi Limba şi literatura 
modernă; -un post de consilier 
gradul III în Biroul management 
profil lingvistic standardizat din 
Centrul Naţional Militar de 
Testare Limbi Străine, cu locul 
de muncă în Bucureşti, strada 
Drumul Taberei nr. 7B, Sector 6, 
cu o vechime în specialitatea 
studiilor de cel puţin 1 an, 
prevăzut cu studii în domeniul 
fundamental Ştiințe umaniste şi 
arte, domeniul de studii de 
licență Limba şi literatură, speci-
alizarea Limba şi literatura 
franceză şi Limba şi literatura 
engleză sau  Limba şi literatura 
franceză şi Limba şi literatura 
germană, iar pentru absolvenții 

ciclului Bologna, şi domeniul de 
studii de master Filologie, speci-
alizarea Limba şi literatura 
franceză şi Limba şi literatura 
engleză sau Limba şi literatura 
franceză şi Limba şi literatura 
germană; Probele de concurs: 
-proba  scr i să ,  în  data  de 
10.09.2019, ora 10.00; -interviul, 
în data de 16.09.2019, ora 10.00. 
Data limită de depunere a dosa-
relor –28.08.2019, ora 12.00. 
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul Direcţiei generale mana-
gement resurse umane, strada 
Drumul Taberei nr. 7B, Sector 6, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului comisiei de concurs, la 
telefon 021.319.58.58 int. 2677.

CITAŢII
l Numiţii Diancof Elena, Cioba-
nescu Georgeta, Ilie Mariana, 
Diancof Petrus, Badea Maria, 
Voicu Stefana, Constantinescu 
Georgeta, Melente Radita, Costea 
Tache, Costea Marioara, Costea 
Toma, Costea Ionica, Costea 
Stefan, Costea Silviu, Ciufu 
Daniela Manuela, sunt chemaţi la 
Judecătoria Slobozia în dosarul 
3730 /312 /2017  l a  da ta  de 
9.09.2019 în proces cu Ştefan 
Nicoleta.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închi-
rieze spaţii/hale pentru depozi-
tare dotate cu logistica aferentă 
transportului şi manipulării. 
Detaliile complete pot fi găsite pe 
site-ul www.anaf.ro, sectiunea 
“Anunţuri” - “Anunţuri de achi-
ziţie de bunuri şi servicii”.

l Doly Super Market SRL, socie-
tatea in reorganizare, prin admi-
nistrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de 
oferte, pentru inchirierea unui 
spatiu tip hala, de aproximativ 
1.000 mp, in vederea depozitarii 
unor bunuri mobile (gresie, 
faianta, obiecte sanitare, etc.). 
Societatile sau persoanele fizice, 
pot transmite oferte, pana la data 
de 16.08.2019 ora 12:00, la 
numarul de fax 0244.597.808 sau 
email: office@andreiioan.ro.

l S.C. 24 IANUARIE S.A. cu 
sediul în Ploiesti str. G-ral Draga-
lina nr. 18, înregistrată la ORC cu 
Nr. J29/1043/1991, CUI RO 
1343490, aduce la cunoştința 
publicului ca situatiile financiare 
incheiate la 30.06.2019 au fost 
depuse la D.G.F.P.  Prahova si 
sunt  postate pe situl societatii.

l SC MLS Division SRL, titular 
al activității fabricarea produ-
selor de morărit, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a autorizației de 
mediu pentru punctul de lucru, 
localizat în Bucureşti ,  şos.
Berceni, nr.104, sector 4. Infor-
mațiile privind documentația 

depusă pot fi obținute la sediul 
APM Bucureşti, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, de 
luni până vineri, de la 9.00 la 
12.00.

l Fondatorii partidului politic 
“Uniunea Nativilor Digitali” 
anunţă depunerea cererii de înre-
gistrare a acestei noi formaţiuni 
politice la Tribunalul Bucureşti la 
data de 06.08.2019, secţia a-IV-a 
C i v i l ă ,  d o s a r  n u m ă r u l 
23829/3/2019

l Hotărârea nr. 4091/2019 din 
1 0 . 0 4 . 2 0 1 9 ,  d o s a r  n r . 
36240/245/2017: Admite în parte 
cererea formulată de reclamanta 
Strâmbeanu Liliana-Laura, în 
contradictoriu cu pârâtul Strâm-
beanu Niculae. Dispune desfa-
cerea căsătoriei încheiată între 
părţi la data de 30.09.2016 şi 
înregistrată în registrul de stare 
civilă al Primăriei Braşov din 
culpă comună. Dispune revenirea 
reclamantei la numele purtat 
anterior încheierii căsătoriei, 
respectiv acela de „Mândru”. 
Dispune ca autoritatea părin-
tească cu privire la minora 
Strâmbeanu Sofia-Anastasia, 
născută la data de 21.09.2017, să 
se exercite exclusiv de mamă. 
Stabileşte împreună cu mama 
locuinţa minorei Strâmbeanu 
Sofia- Anastasia. Obligă pârâtul 
la plata unei pensii de întreţinere 
în favoarea minorului în cuantum 
de 1 din venitul net obţinut lunar, 
dar nu mai puţin de 1 din venitul 
minim pe economie, de la data 
introducerii cererii de chemare in 
judecată, respectiv 19.12.2017 şi 
până la majorat. Respinge solici-
tarea curatorului de stabilire a 
unui program de vizitare pentru 
tată. Cu apel in 30 de zile de la 
comunicare, cererea de apel 
depunându-se la Judecătoria Iaşi. 

l Ministerul Fondurilor Euro-
pene prin Direcţia Generală 
Programe Europene Infrastruc-
tura Mare, cu sediul în Şos. Bucu-
reşti-Ploieşti, nr. 1 - 1B, Victoria 
Office Intrarea str. Menuetului, 
nr. 7 Sector 1, Bucureşti în cali-
tate de titular al Programului 
Operațional Infrastructura Mare 
2014-2020, anunță publicul inte-
resat asupra modificărilor aces-
tuia, potrivit cerințelor Hotărârii 
de Guvern nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare 
a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe. Programul 
Operațional Infrastructura Mare 
2014-2020 şi modificările propuse 
pot fi consultate pe site-ul http://
mfe.gov.ro/minister/autorita-
ti-de-management/am-poim/  şi la 
sediul Ministerului Fondurilor 
Europene, Direcția Generală 
Programe Europene Infrastruc-
tura Mare din Şos. Bucureşti-Plo-
ieşti, nr. 1 - 1B, Victoria Office 
Intrarea str. Menuetului, nr. 7, 
Bucureşti, Sector 1 - secretariat, 
de luni până vineri, între orele 
9.00-14.00. Comentariile si suges-
tiile publicului se primesc la 
sediul din Şos. Bucureşti-Ploieşti, 
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nr. 1 - 1B, Victoria Office Intrarea 
str. Menuetului, nr. 7, București, 
Sector 1 și/sau pe adresele de 
e m a i l :  s e c r e t a r i a t . d g p i m @
fonduri-ue.ro și srp@mmediu.ro,  
în termen de 15 zile de la data 
prezentului anunț.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului. Denumire județ: 
P r a h o v a .  D e n u m i r e  U AT: 
Boldești-Grădiștea. Sectoare 
cadastrale: 3, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 28, 
30, 31. OCPI Prahova anunță 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale numerele 3, 7, 8, 9, 14, 
20, 21, 28, 30, 31 pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, conform 
art.14(alin1) și (2) din Legea 
cadastrului si publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările si completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 
19.08.2019. Data de sfârșit a 
afișării: 17.10.2019. Adresa locului 
afișării publice: Primăria Boldes-
ti-Grădiștea, Comuna Boldes-
ti-Grădiștea, Sat Boldești, Str.
Principală, nr. 339. Repere pentru 
identificarea locației:---. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul: Primăriei Boldesti-Gră-
diștea, comuna Boldesti-Gră-
diștea, Sat Boldești, Str.Principală, 
nr.339 și site-ul ANCPI. Alte indi-
cații utile pentru cei interesați: 
telefon: 0244.448.000, e-mail: 
primaria_boldesti_gradistea@
yahoo.com. Informații privind 
Programul Național de Cadastru 
și Carte Funciară 2015-2023 se pot 
obține de pe site-ul ANCPI la 
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l SC Gemi Center S.R.L., cu 
sediul principal în localitatea 
Arad, str. Bd-ul N. Titulescu, nr. 3, 
t e l .  0 2 5 7 / 3 6 8 0 1 0 ,  f a x . 
0257/368010, dorește să obțină 
Autorizație de Mediu pentru 
punctul de lucru din localitatea 
Măderat, FN, tel. 0257/368010, 
fax. 0257/368010, unde se desfă-
șoară activitățile: Fabricarea 
vinurilor din struguri cod CAEN 
1102; Comerț cu amănuntul al 
băuturilor în magazine speciali-
zate, cod CAEN 4725; Comerț cu 
ridicata al băuturilor, cod CAEN 
4637. în scopul producție. Având 
ca principale faze ale procesului 
tehnologic următoarele: fabri-
carea vinurilor din struguri. 
Măsurile de protecție a factorilor 
de mediu: Apă: bazin vidanjabil; 
Aer: coș de fum; Sol: platforme 
betonate;  Gestiune deșeuri : 
pubele, reciclare în unitate; 
Substanțe periculoase: magazie cu 
pardoseală betonată, spațiu secu-
rizat. Observațiile publicului 
formulate în scris/informațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Arad, Splaiul 
Mureș, FN, tel. 0257/280331; 
0257/280996, în timp de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț.

l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 1392/246/2019 privind pe 
petent Ochis Elena care solicita 
inscrierea dreptului de propriee-
tate prin uzucapiune in cota de 1/4 
parti asupra imobilului inscris in 
CF nr. 300236 Beliu, provenita din 
conversia de pe hartie a CF nr. 377 
Bochia cu nr. top.  64 compus din 
intravilan in suprafata de 1764 
mp, pe care exista casa cu nr. adm. 
56, imobil asupra caruia figureaza 
ca si proprietar tabular sub B 2 
Novanc Magdalena decedata Nica 
Magdalena decedata la 18 iuanu-
arie 1976. In urma acesteia, in 
baza art. 130 din Decretul -Lege 
nr. 115/1938, sunt somati toti cei 
intereati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineu deoa-
rece in caz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima publi-
care se va proceda la solutionarea 
cererii.

LICITAŢII
l Penitenciarul - Spital Mioveni 
organizează în data de 27.08.2019 
ora 10.00 la sediul aflat în locali-
tatea Mioveni, B-dul Dacia, nr. 1, 
judeţul  Argeș,  LICITAŢIE 
PUBLICĂ CU STRIGARE, 
pentru închirierea a trei spaţii 
comerciale a câte 1 mp. fiecare, în 
vederea amplasării a două auto-
mate de cafea și diverse băuturi 
calde și a unui aparat de comerci-
alizat gustări de tip snack. Preţul 
de pornire al licitaţiei este de 35 
lei/mp./lună.  Garanţia de partici-
pare este de 30 lei. Documentaţie 
de atribuire se poate obţine 
gratuit de la sediul Penitenciaru-
lui-Spital Mioveni pe bază de 
solicitare scrisă. Informaţii supli-
mentare la telefon 0248.260.000 
int. 245.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 1424/111/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Sigma 
Prescom SRL, J05/841/1991, 
CUI: 70812 scoate la vânzare 
prin licitație publică: imobil, în 
natură teren cu construcție 
(Calea Clujului, nr.25), preț de 
strigare: 100.240,00 lei, imobil, în 
natură parcelă de teren necon-
struit în suprafață de 360 mp 
(Calea Clujului, nr.27), preț de 
strigare: 91.630,00, imobil, în 
natură apartament în casă 
comună (Calea Clujului, nr.29), 
preț de strigare 20.440,00 lei, 
imobil, în natură apartament în 
casă comună (Calea Clujului, 
nr.29), preț de strigare 6.370,00 
lei. Licitația va avea loc în data 
de 28.08.2019 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereușită licitația se va relua 
î n  d a t a  d e  0 4 . 0 9 . 2 0 1 9 , 
1 1 . 0 9 . 2 0 1 9 ,  1 8 . 0 9 . 2 0 1 9 , 
25.09.2019 la aceeași oră și 
adresă. Participanți vor trebui să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
în valoare 1.500 lei + TVA ce va 
cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
l ichidatorului  judic iar  f ie 

personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 3 zi înainte de data lici-
tației publice. Cererii de partici-
pare la licitație i se va anexa 
dovada achitării caietului de 
sarcini și dovada achitării unei 
garanții de 10% din prețul de 
pornire al bunului pentru care se 
licitează. Informații suplimen-
tare se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l Complexul Sportiv Național 
“Sala Polivalentă” București, cu 
sediul în Calea Piscului nr. 10, 
sector 4 , București, organizează 
licitație publică deschisă în scopul 
închirierii unui spațiu proprietate 
publică- în suprafață de 423,00  
mp –din care 362,00 mp clădire și 
61,00 mp teren liber aflat în admi-
nistrarea Ministerului Tineretului 
și Sportului, prin C.S.N. “Sala 
Polivalentă”București. Garanția 
de participare este de 3 (trei) chirii 
minime lunare și se reține în cazul 
în care ofertantul declarat câști-
gător  refuză încheierea contrac-
tului de închiriere în termen de 15 
zile. Garanția de participare se 
restituie participanților necâștigă-
tori, la cererea acestora, în cel mult 
3 zile lucrătoare de la încheierea 
contractului. Licitația se va desfă-
șura la data de  27.08.2019, oră 
11.00. Caietul de sarcini va putea 
fi cumpărat începând cu data de 
13.08.2019, de la sediul instituției. 
Prețul unui caiet de sarcini este de 
100,00 lei și se va achita la casieria 
unității. Orice persoană fizică sau 
juridică, română ori străină, are 
dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de 
închiriere. Ofertele de închiriere 
vor fi prezentate în plic sigilat 
până la data de  26.08.2019, ora 
10, la secretariatul instituției. 
Ofertanții sunt obligați să depună 
c/val garanției de participare până 
l a  d a t a  l i c i t a ț i e i .  N r.  t e l :  
021.316.72.76.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Top Clima Instal SRL, desemnat 
prin incheierea sedinta din data 
de 07.05.2018, pronuntata in 
dosar nr. 36836/3/2014 af lat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti - 
Sectia a VII a Civila, depunem 
anexat Publicatia de vanzare nr. 
36836/3/2014/05.07.2019, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor 
mobile aflate in proprietatea Top 
Clima Instal SRL, constand in  
stoc de produse in valoare totala 
d e  2 . 3 4 6  R O N  f a r a  T VA . 
Vanzarea bunurilor mobile aparti-
nand societatii falite se va orga-
niza in data de 22.08.2019 ora 
14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se 
vor organiza alte 2 (doua) licitatii 
s a p t a m a n a l e  i n  d a t e l e  d e 
29.08.2019 si 05.09.2019 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii.Locul de desfasurare 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 licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona 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 100 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.

PIERDERI
l Pierdut Atestat de Pregătire 
profesionala pentru transport 
marfa nr. 0307232000 pe numele 
Munteanu Elena Cremona. Se 
declara nul.

l Pierdut atestat instructor auto 
eliberat de ARR  Vâlcea, pe 
numele Dincă Valentin. Se declară 
nul.

l Pierdut atestat CPC marfă 
eliberat de ARR Rm.Valcea, pe 
numele Trofin Virgil, din locali-
tatea Răucești, județul Neamț. Se 
declară nul.

l Byte Sized Research SRL, 
sediul în București, Sector 3, 
Calea Victoriei, nr.16-18-20, et.2, 
cam.7, având  J40/14154/2016, 
C U I :  3 6 6 8 0 4 1 2 ,  d e c l a r ă  
pierdute: Certificatul de Înregis-
trare seria B nr.3498836 din  
2018 și Certificatele constata-
toare de autorizare. Le declarăm 
nule.

l PFA Clop  Ioan  Tra ian , 
F05/1251/2013, CUI: 31746516, 
am pierdut certificatul constatator 
pentru sediul profesional. Îl declar 
nul.

l Declar pierdut certificat de 
membru al Colegiul Medicilor din 
București, nr. B 15-280/1 cu data 
de eliberare 20.05.2015, pe numele 
Zoubi Khaled.

l Rowe IT Concept SRL, cu 
sediulîn Brașov, str. Delfinului  
nr. 7, parter, camera 1, jud. 
Brașov, cu J08/2892/2018, CUI 
39858329, pierdut certificat 
constatator pentru terţi. Îl declar  
nul.

l Pierdut atestat taxi, cu seria 
CPTX nr. 119424, pe numele 
Gheorghe Gheorghe, emis de 
ARR București. Îl declar nul.

ELECTRICA FURNIZARE SA, cel mai mare furnizor de energie electrică și
gaze naturale, având sediul în București, sector 1, Șos. Stefan cel Mare, nr.
1A, organizează procedura de achiziție pentru atribuirea acordului cadru de
prestare "Servicii poștale de distribuire a corespondenței, a coletelor și servicii
de arhivare computerizată a documentelor rezultate după distribuirea preavizelor
de deconectare", acord cadru cu durata de 24 luni.

Valoarea estimată a achiziției (valoarea acordului cadru) este:
Valoarea minimă: 36.348.222,16 Lei (7.700.241,96 Euro)
Valoarea maximă: 104.722.236,00 Lei (22.185.034,32 Euro)
(Curs Euro la data de 23.07.2019: 1 Euro = 4,7204 Lei)
Participarea operatorilor economici interesați la procedura de achiziție este
condiționată de semnarea în prealabil a unui Acord de confidențialitate cu
ELECTRICA FURNIZARE SA. Formularul “Acord de confidențialitate” poate
fi consultat și descărcat de pe site-ul societății, la adresa:
http://electricafurnizare.ro/eAchizitii, accesând secțiunea "Servicii poștale
de distribuire a corespondenței, a coletelor și servicii de arhivare computerizată
a documentelor rezultate după distribuirea preavizelor de deconectare".

Data limită pentru înscrierea la procedura de achiziție, prin transmiterea
Acordului de confidențialitate semnat, -ziua de 19.08.2019.

Link: https://eachizitii.electricafurnizare.ro:7443/transfer/index.php/s/M3Sb6cYOhRQrHM3


