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OFERTE SERVICIU
l Șoferi de TIR cu Atestat ADR pentru 
comunitate. 0731.819.900.

v Societate Comercială din Bucureşti anga-
jează şofer profesionist categoria C şi 
paznic. Tel. 0723294725, 0720072561, 
0722368664.

l YSIIEA.RO recruteaza personal pentru 
packhouse si culegatori sezonieri sau pe 
termen lung pentru ferme de ciuperci, 
salata, capsuni, fructe moi, praz din Anglia. 
Plecari intregul an! Detalii: 0724082270, 
0748702150.

l Firmă germană angajează şoferi profesi-
onişti categoria CE+ADR pentru transpor-
turi marfă (prelată) pe teritoriul Germaniei. 
1.950Euro salariu+ 24Euro diurna. 
Contract german, concediu, dispecerat în 
limba română. Aşteptăm CV-ul dvs. la 
e-mail: Bewerbung@ullrich-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Societatea Unicom Tranzit SA, cu sediul 
în Oraş Voluntari, judeţul Ilfov, companie 
specializată în transporturi de marfă pe 
calea ferată, angajează: sudor– Oraş Feteşti, 
Judeţul Ialomiţa. Candidaţii interesaţi pot 
trimite până la data de 17.06.2018 un Curri-
culum vitae la nr. de fax 021.232.56.51 sau 
la următoarea adresă de e-mail iuliana.
lupu@integral-bc.ro. Numai candidaţii 
selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui 
dată va fi stabilită de comun acord cu 
aceştia. Toate candidaturile vor fi analizate 
cu obiectivitate şi cu respectarea drepturilor 
privind datele cu caracter personal. Nu vor 
fi luate în considerare candidaturile care nu 
vor îndeplini condiţiile minimale solicitate 
în specificaţiile postului. Compania îşi 
rezervă dreptul de a testa competenţele 
declarate de către candidaţi. 

l Autoritatea Pentru Administrarea Siste-
mului Național Antigrindină Și De Creştere 
a Precipitațiilor  anunţă: Organizarea 
concursului de recrutare în vederea ocupării 
funcţiei publice de execuţie de consilier 
clasa I, grad profesional superior la 
U.C.C.G. Oltenia- C.Z.C. Muntenia. 
Condiţii de desfăşurare a concursului: 
-depunerea dosarelor de înscriere: 15 iunie 
-04 iulie 2018. -selecţia dosarelor: în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data expi-
rării termenului de depunere a dosarelor; 
-proba scrisă: 16 iulie 2018, ora 10.00, la 
sediul instituției din Bucureşti: b-dul Carol 
nr. 12, etaj 2, sector 3; -proba interviu: în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise, la sediul instituției. 
Condiţii generale de participare la concurs 
sunt cele prevăzute de art.54 şi art.55 din 
Legea nr.188/1999, (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii specifice: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă  în ştiințe inginereşti; 
-minimum 9 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Autori-
tății pentru Administrarea Sistemului  
Național Antigrindină şi de Creştere a 
Precipitațiilor (A.A.S.N.A.C.P.) din Bucu-
reşti, sector 3, bd-ul Carol I, nr.12. Persoană 
de contact: Florea Petrică, consilier, clasa I, 
grad profesional superior la Compartiment 
Management Resurse Umane şi Juridic, 
telefon 021.300.56.06/int.18 sau 19, e-mail: 
florin.petrica@asnacp.ro.

l Trepca Lumi Pan S.R.L. din Brad anga-
jează  3 brutari. Condiții minime: studii 
medii (10 clase sau şcoală profesională), 
calificare brutar (cod C.O.R. 751201), 

cunoaşterea bucătăriei sârbeşti (burek). 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: todor.
irina@yahoo.com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data de 21.06.2018. 
Selecția candidaților va avea loc în data de 
22.06.2018 şi constă în concurs de CV-uri. 
Informații la telefon: 0746178554.

l Unitatea Militară 02145 Constanța, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de personal civil contrac-
tual, astfel: 1. Inginer debutant, studii 
superioare, fără vechime în specialitatea 
studiilor. 2. Șofer I, studii medii, cu o 
vechime în specialitatea studiilor de 3 ani. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-10.07.2018, ora 11.00 -proba scrisă; 
-16.07.2018, ora 10.00 –proba practică; 
-20.07.2018, ora 10.00 –interviul. Data 
limită de depunere a dosarelor: 29.06.2018, 
ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la sediul U.M. 
02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, locali-
tatea Constanța, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon 
0241/586600, int. 151, int. 161.

l Primăria Municipiului Oneşti, judeţul 
Bacău organizează concurs de recrutare pe 
perioadă nedeterminată pentru ocuparea 
postului vacant aferent funcţiei publice de 
execuţie: inspector, clasa I, grad profesional 
principal la Serviciul Buget Contabilitate şi 
Evidență Patrimoniu -Direcţia Economico 
-Financiară din cadrul Aparatului de speci-
alitate al Primarului Municipiului Oneşti. 
Concursul se va desfăşura la sediul Primă-
riei Municipiului Oneşti, str. Oituz, nr. 17, 
judeţul Bacău, în data de 18 iulie 2018, ora 
10:00, proba scrisă şi în termenul prevăzut 
de lege, interviul. Condiţii generale de parti-
cipare sunt cele prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile specifice 
de participare la concursul de recrutare 
aferente funcţiei publice de execuţie sunt 
cele prevăzute de fişa post: -Studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: ştiinţe economice, ştiințe 
administrative; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice, aşa cum prevede legea: minim 5 
ani; -Cunoştinţe operare/ programare pe 
calculator dovedite prin documente care să 
ateste deţinerea competenţelor (certificat/ 
diplomă). Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a III-a la Serviciul resurse umane, 
relaţii cu publicul din cadrul Primăriei 
Municipiului Oneşti, în perioada 15 iunie 
2018 -04 iulie 2018 şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 49 din HGR 611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia şi relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primă-
riei -Serviciul Resurse umane, relaţii cu 
publicul -et. 5, cam. 503, nr. telefon 
0234.324243/ 216, persoane de contact: 
consilier Dochiţescu Manuela/ consilier 
Scripcaru Gabriela sau pe site-ul instituţiei 
www.onesti.ro.

l Unitatea Militară 02439 Bucureşti orga-
nizează concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant de personal civil 
contractul: -1 post vacant de execuţie 
„Referent de specialitate gr. II” (studii supe-
rioare) în compartimentul securitate şi 
sănătate în muncă, protecţia mediului, 
supraveghere tehnică şi metrologie legală; 
-vechime: minim 3 ani şi 6 luni în speciali-
tatea studiilor, domeniul tehnic;  -curs 
inspector securitate şi sănătate în muncă de 

80 de ore; -proba scrisă: 09.07.2018 ora 
10.00; -interviul: 13.07.2018, ora 10.00; -data 
limită de depunere a dosarelor: 29.06.2018 
ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se va face la sediul U.M. 
02439 Bucureşti, strada Institutul Medico 
-Militar nr. 3-5, sector 1, Bucureşti, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, la 
telefon: 0213196006 interior 130.

l Primăria Comunei Cornetu Judeţ Ilfov 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei publice de conducere vacante de: 
-Șef birou -Birou Poliția Locală Cornetu; 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
Cornetu din Șoseaua Alexandriei nr. 140, 
judeţul Ilfov, la data de 17 Iulie 2018, ora 
11,00 -proba scrisă. Interviul se va susţine în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţi-
onarilor Publici r2 cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice pentru 
ocuparea Funcţiei publice de execuţie de Șef 
birou: -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă respectiv, studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul ştiin-
țelor juridice; -studii de masterat sau postu-
niversitare absolvite  în domeniul 
administraţiei publice, management, ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, în condiţiile legii; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 2 ani; Dosarele 
de concurs se depun la sediul Primăriei 
comunei Cornetu din Șoseaua Alexandriei 
nr. 140, comuna Cornetu, județul Ilfov în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III–a, respectiv de la data de 
15.06.2018 până la data de 04.07.2018, iar 
documentele de participare sunt cele prevă-
zute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008. Persoana de 
contact este doamna Radu Gheorghita 
Carmen -Referent clasa III, grad profesi-
onal Superior, Primaria Cornetu, telefon  
021/468.92.20.

l Centrul Național de Calificare şi Instruire 
Feroviară – CENAFER, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi: - 3 posturi Expert IA – Serviciul 
Mişcare–Comercial; - 2 posturi Expert IA - 
Serviciul Material Rulant, specialitatea 
Tracțiune; - 1 post Expert IA – Serviciul 
Material Rulant, specialitatea Vagoane; - 2 
posturi Expert IA - Serviciul Infrastructură, 
din care unul specialitatea Instalații şi unul 
specialitatea Linii; - 1 post Expert IA – 
Compartimentul Resurse Umane, Secreta-
riat; - 1 post Expert II - Compartimentul 
Resurse Umane, Secretariat. Condiții: - 
studii superioare de specialitate, - vechime 
în specialitate 7 ani pentru Expert IA  şi 4 
ani în specialitate pentru Expert II. 
Concursul se va desfăşura în data de 
10.07.2018 ora 10:00 la sediul CENAFER, 
din Calea Grivitei nr. 343 sector 1. Data 
limita de depunere a dosarelor: 4.07.2018, 
ora 16:00. Informatii suplimentare pe 
pagina de internet: www.cenafer.ro. 
Persoana de contact: doamna Ileana 
Țăpârdea, tel. 0758.886.023.

l Primăria Comunei Cornetu Judeţ Ilfov 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei publice de execuţie vacante de: 
-1post Consilier clasa I, grad profesional 
Principal -Serviciu Evidența Persoanei; -1 
post Referent clasa III, grad profesional 
Superior -Serviciu Evidența Persoanei; -1 
post Polițist local clasa III, grad profesional 
Superior -Birou Poliția locală; Concursul se 

organizează la sediul Primăriei Cornetu din 
Șoseaua Alexandriei nr. 140, judeţul Ilfov, la 
data de 17 Iulie 2018, ora 11:00 -proba 
scrisă. Interviul se va susţine în maxim 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor 
Publici r2 cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie Consi-
lier clasa I, grad profesional Principal 
-Serviciu Evidența Persoanei: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă 
respectiv, studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul ştiințelor juridice, econo-
mice sau administrativ; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice -5 ani; Condiţii specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
Referent clasa III, grad profesional Supe-
rior -Serviciu Evidența Persoanei: -studii 
medii liceale absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice -9 ani; 
Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie Polițist local clasa III, 
grad profesional Superior -Birou Poliția 
locală: -studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice -9 ani; Dosarele de concurs se depun 
la sediul Primăriei comunei Cornetu din 
Șos. Alexandriei nr. 140, comuna Cornetu, 
județul Ilfov în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III–a, 
respectiv de la data de 15.06.2018 până la 
data de 04.07.2018, iar documentele de 
participare sunt cele prevăzute de art. 49 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008. Persoana de contact este doamna 
Radu Gheorghita Carmen -Referent clasa 
III, grad profesional Superior, Primăria 
Cornetu, telefon  021/ 4689220.

l Serviciul Public Judeţean Salvamont 
Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. 
Victoria nr. 7A, judeţul Gorj, organizează, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea a două posturi contractuale de 
execuţie vacante de administrator, treapta 
profesională I, la Serviciul Financiar –
Contabilitate, Achiziţii Publice, Tehnic-Sal-
vare, Turism-Administrativ şi Relaţii 
Publice, pentru Postul Salvamont Baia de 
Fier, respectiv, Postul Salvamont Rânca,  pe 
perioadă determinată de maximum 10 luni. 
A. Condiţiile de participare la concurs. 
Pentru a participa la concursul pentru 
ocuparea a două posturi contractuale de 
execuţie vacante de administrator, treapta 
profesională I, la Serviciul Financiar –
Contabilitate, Achiziţii Publice, Tehnic-Sal-
vare, Turism-Administrativ şi Relaţii 
Publice, candidaţii trebuie să îndeplinească 
pe lângă condiţiile generale prevăzute la art. 
3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, următoarele condiţii specifice 
prevăzute în fişa postului: - studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
- vechime în muncă de minimum 6 luni; - 
cunoştinţe, utilizare şi operare PC - nivel 
mediu. - să posede permis conducător auto 
categoria B. B. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului. Concursul se va desfă-
şura la sediul Serviciului Public Judeţean 
Salvamont Gorj, astfel: - proba scrisă în 
data de 16 iulie 2018, ora 11,00; - interviul se 
va susține într-un termen de maximum 4 
zile lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise. C. Candidaţii vor depune dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, respectiv până la 
data de 28 iunie 2018 (inclusiv), la sediul 

Serviciului Public Judeţean Salvamont 
Gorj. D. Datele de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comisiei de 
concurs: Sediul Serviciului Public Judeţean 
Salvamont Gorj, dna. Urbanek Florentina, 
telefon 0253222555/0253221555. 

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Vrancea organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 (două) posturi vacante, pe 
perioadă nedeterminată, după cum 
urmează: 1) Pentru postul de subinginer 
cadastru gradul IA: -12 iulie 2018 -ora 10.00 
proba scrisă; -19 iulie 2018 -ora 10.00 
interviu; 2) Pentru postul de şofer treapta I: 
-13 iulie 2018 -ora 10.00 proba scrisă; -20 
iulie 2018 -ora 10.00 interviu. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guver-
nului nr. 286/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Detalii privind 
condiţiile specifice, bibliografia şi tematica 
de concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială (www.vnocpi.ro). Relații suplimen-
tare se obțin la sediul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Vrancea din 
Focşani str. Cuza Vodă nr. 69, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi 
Petiții, telefon 0237/228754 -int. 21 
-persoană de contact, doamna Lungu Elena 
-consilier resurse umane.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Vrancea organizează concurs pentru 
ocuparea  a 1 (unu) post vacant, pe perioadă 
determinată de 36 de luni, după cum 
urmează: Consilier grad IA -1 post: -12 iulie 
2018 -ora 10.00 proba scrisă; -19 iulie 2018 
-ora 10.00 interviu; Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificarile şi completarile 
ulterioare. Detalii privind condiţiile speci-
fice, bibliografia şi tematica de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială (www.
vnocpi.ro). Relații suplimentare se obțin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vrancea din Focşani str. Cuza 
Vodă nr. 69,  Biroul Juridic, Resurse Umane, 
Secretariat şi Petiții, telefon 0237/228754 
-int. 21 -persoană de contact, doamna 
Lungu Elena-consilier resurse umane.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în 
localitatea Turceni, strada Sănătății, nr.1, 
judeţul Gorj, organizează concurs sau 
examen, după caz, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de: -asistent 
medical principal cu postliceală -speciali-
tatea generalist -Secția Medicină internă, 
conform HG nr.286/23.03.2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 03.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 09.07.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs sau examen, după caz, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii pentru postul temporar 
vacant de asistent medical generalist prin-
cipal cu postliceală: -studii postliceale de 
asistent medical -specialitatea generalist; 
-vechimea nu este necesară; -pot să parti-
cipe asistenți cu grad de debutant, grad de 
medical, grad de principal. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
sau examen, după caz, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, pentru 
postul temporar vacant de asistent medical 
principal, la sediul Spitalului Orăşenesc 
Turceni, biroul RUNOS. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, 
biroul RUNOS, telefon: 0253.335.035, fax: 
0253.335.034, e-mail: spitalulorasenesctur-
ceni@yahoo.com.

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu sediul în 
localitatea Turceni, strada Sănătății, nr.1, 
judeţul Gorj, organizează concurs sau 
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examen, după caz, pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -infirmier debu-
tant, Secția Psihiatrie cronici, conform HG 
nr.286/23.03.2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă se va susține în data de 
09.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu se va 
susține în data de 12.07.2018, ora 10.00. 
Pentru postul vacant de infirmier debutant: 
-studii generale; -vechimea nu este necesară; 
-să fie debutant. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs sau 
examen, după caz, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Orășenesc Turceni, biroul 
RUNOS. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orășenesc Turceni, telefon: 
0253.335.035, fax: 0374.833.334, e-mail: 
spitalulorasenescturceni@yahoo.com.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în localitatea Slatina, strada Bule-
vardul Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr. 
3, județul Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractual vacante de 
execuție de: Compartiment Activități Spor-
tive și de Agrement Club Nautic: casier 
(număr posturi: 1). Concursul se va desfă-
șura astfel: -publicare anunţ: 15.06.2018; 
-depunere dosare concurs: 18.06.2018-
29.06.2018, de luni până joi, între orele 
08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-13.30; 
-selecția dosarelor: 02.07.2018; -proba scrisă: 
09.07.2018, ora 10.00; -interviul: 12.07.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiţii specifice: -studii: 
medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minimum 6 luni. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Compartiment 
Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, 
de luni până joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între orele 08.00-13.30, sau la telefon: 
0349.738.657.

l Institutul de Cercetări Socio-Umane 
„C.S.Nicolaescu Plopșor”, cu sediul în loca-
litatea Craiova, strada Unirii, nr.68, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: referent de 
specialitate IA, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
13.07.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data 20.07.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii 
superioare economice; -vechime în muncă 
15 ani; -vechime în domeniu economic 
minim 3 ani; -atestat SEC. 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 Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolaescu 
Plopșor”, str.Unirii, nr.68. Relaţii suplimen-
tare la sediul Institutului de Cercetări 
Socio-Umane „C.S.Nicolaescu Plopșor”, 
persoană de contact: Buleteanu Laurenţiu, 
telefon: 0251.525.702, fax: 0251.525.702.

l Primăria Comunei Pietroasa, cu sediul în 
localitatea Pietroasa, str. Principală, nr. 109, 
județul Timiș, CIF: 4483838, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: muncitor, 1 post, normă 
întreagă, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Comunei Pietroasa, astfel: -Proba scrisă 
în data de 12 iulie 2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 17 iulie 2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii liceale; -calificare 
profesională în vederea manipulării mași-
nilor pentru terasamente; -fără vechime în 
muncă. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în perioada 
18.06.2018-29.06.2018, la sediul Primăriei 
Comunei Pietroasa. Relații suplimentare la 
telefon: 0256.334.780, fax: 0256.334.608, 
e-mail: cpietroasa@yahoo.com.

l Spitalul Militar de Urgenta ”Dr.Ion 
Jianu” -Pitesti organizeaza concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de personal civil 
contractual: 1 post de ingrijitoare, personal 
auxiliar sanitar (studii generale/ medii) in 
sectia chirurgie generala (nu necesita 
vechime in specialitatea postului). 

Concursul se va desfasura in perioada 
09.07.2018-13.07.2018, incepind cu ora 
10.00, la sediul S.M.U. ”Dr. Ion Jianu” 
-Pitesti, dupa cum urmeaza: proba scrisa in 
data de 09.07.2018 ora 10.00 si proba de 
interviu in data de 13.07.2018 ora 10.00. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este: 18.06.2018-
29.06.2018. Data limita de depunere a 
dosarelor de inscriere la concurs este: 
29.06.2018 ora 15.00. Relatii suplimentare 
pe site-ul www.smupitesti.ro la rubrica 
posturi vacante si la Biroul Resurse Umane 
din S.M.U. “Dr. Ion Jianu” -Pitesti cu sediul 
in mun.Pitesti, str.Negru Voda nr.47, jud.
Arges -telefon 0248.218.090, 0248.218.172 
interior 224,266.

l Primăria Comunei Peciu Nou, cu sediul 
în localitatea Peciu Nou, nr.189, județul 
Timiș, în temeiul HG 611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante, de execuţie, inspector, 
clasa I, grad profesional principal, în cadrul 
Compartimentului Buget-finanțe, post cu 
normă întreagă, pe durată nedeterminată, 
în Aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Peciu Nou. Concursul se desfă-
șoară la sediul Primăriei Comunei Peciu 
Nou, în Peciu Nou, la nr.189, județul Timiș, 
astfel: -Proba scrisă în data de 16.07.2018, 
ora 10.00; -Interviul în data de 18.07.2018, 
ora 10.00. Condiţii pentru ocuparea postului 
scos la concurs: conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, privind Statutul 
funcţionarilor publici. Condiții specifice: 
-Studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul financiar-contabil; -Vechime în 
specialitatea studiilor: 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până în data de 04.07.2018, la sediul institu-
ției, în localitatea Peciu Nou, nr.189, județul 
Timiș. Detalii privind condiţiile specifice și 
bibliografia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială: www.primariape-
ciunou.ro. Relaţii suplimentare la sediul 
instituției, persoană de contact: Rotaru 
Elena, telefon: 0256.414.500.

CITAȚII
l Munteanu Constantin și Munteanu Elena 
sunt citați pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera 
de Arbitraj și Mediere din mun. Iași, Bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colț, tr. 
1, jud. Iași, în calitate de pârâți, la data de 
25.06.2018, ora 12.00, în dosarul nr. 
101/2017, având ca obiect pronunțarea unei 
hotărâri care să țină loc de contract de 
vânzare, în proces cu Huțupașu Ion, Huțu-
pașu Lili, Bădărău Sorin-Irinel și Bădărău 
Cristina, în calitate de reclamanți.

l Cismaș Florica, domiciliată în Pâncota, 
str.Tudor Vladimirescu, nr.37, ca reclamant 
în cauza ce face obiectul dosarului 
nr.866/246/2018 de la Judecătoria Ineu, a 
invocat dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate a imobilelor înscrise în 
CF 304936(3702) Pîncota, nr. top 2275/d/13, 
CF 304937 (3484) Pîncota, nr. top 2275/d/57, 
CF 304933 (3485) Pîncota, nr. top 2275/d/58, 

CF 304934 (3483) Pîncota, nr. top 2275/d/56, 
CF 304935 (3703) Pîncota, nr. top 2275/d/14, 
CF 303561 (3587) Pîncota, nr. top 
2275/d/163, CF 304938 (3659) Pîncota, nr. 
top 2275/d/236. Cei interesaţi sunt somaţi să 
depună de îndată opoziţie la Judecătoria 
Ineu, în caz contrar urmând a se proceda la 
analizarea cererii petentului, în termen de o 
lună de la publicare

DIVERSE
 

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
anunta prin prezenta, numirea acesteia in 
calitate de administrator judiciar a debi-
toarei Construct Plus Team SRL cu sediul in 
București Sectorul 1, Strada Buzești, Nr. 71, 
CAM. 607, Etaj 6, CUI 18627070, 
J40/3075/2015, cu indeplinirea atributiilor 
prevazute de legea 85/2014, conform inche-
ierii de sedinta din data de 21.05.2018 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII- a Civila in dosar nr. 10248/3/2015, prin 
care s-a dipus înlocuirea administratorului 
judiciar Intercom Management SPRL cu 
administratorul judiciar  SP  Evrika Insol-
vency IPURL.  

l Livada Anarita SRL anunta publicul 
interesat asupra solicitării de obţinere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire anexa a exploataţiei agricole – 
mic atelier de sortare și condiţionare fructe 
și remiza pentru adăpostire mașini agricole” 
înextravilanul orașului Pecica, CF 303068-
Arad, jud. Arad. Informaţiile privind poten-
ţialul impact asupra mediului al proiectului 
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Arad, Splaiul Mureș, FN, între orele 9:00-
13:00 și la sediul Livada Anarita SRL din 
Arad, str. Câmpul Albinelor, nr. 20, judeţul 
Arad. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la secretariatul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureș, 
FN.

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Sighetu Marmaţiei, cu sediul în 
localitatea Sighetu Marmaţiei, strada 
Dragoș Vodă, numărul 38, face cunoscută 
transmiterea fără plată către instituţii 
publice pentru următorii câini de serviciu: 
-câine rasa Ciobănesc German, specializare 
prelucrare urme, numele Noya, număr 
matricol 941000011743765; -câine rasa 
Ciobănesc German, specializare intervenţie, 
n u m e l e  N y z ,  n u m ă r  m a t r i c o l 
941000012398081; -câine rasă Ciobănesc 
German, specializare prelucrare urme, 
n u m e l e  N o v,  n u m ă r  m a t r i c o l 
9410000011743956. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon: 0262.314.528, inte-
rior: 26008.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: GORJ. Denumire UAT 
NEGOMIR. Sectoare cadastrale: 25 și 27 
OCPI GORJ anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr. 25 și 27, pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, conform art.14 
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității Imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările ulteri-

oare. Data de început a afișării: 19 iunie 
2018. Data de sfârșit a afișării: 17 august 
2018. Adresa locului afișării publice: Sediul 
primăriei Negomir- Sat Negomir. Repere 
pentru identificarea locației: Sat Negomir, 
Jud. Gorj. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei Negomir. Alte indicații utile 
pentru cei interesați: Intervalul de depunere 
a cererilor de rectificare între orele 10:00-
15:00 Luni-Vineri. Informații privind 
Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/. Primar, Oiță Tudor.

l Procedura privind plata dividendelor 
aferente anului 2017 de către Turbomeca-
nica SA. Urmare a hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor 
(„AGOA”) Turbomecanica SA din data de 
26 aprilie 2018, Turbomecanica SA anunţă 
plata dividendelor aferente exerciţiului 
financiar 2017, prin intermediul Depozita-
rului Central SA („Depozitarul Central”) și 
BRD -Groupe Societe Generale („BRD”) 
-agentul de plată selectat -începând cu data 
de 29 iunie 2018 („Data Plăţii”), către acţio-
narii Turbomecanica SA înscriși în Registrul 
Acţionarilor ţinut de către Depozitarul 
Central SA la data de înregistrare 8 iunie 
2018 („Data de înregistrare”). Dividendul 
brut este de 0,0242Lei pentru o acţiune, iar 
impozitul pe dividende aferent va fi reţinut 
la sursă în cotele prevăzute de lege. Modali-
tăţi de plată a dividendelor: 1.Prin Partici-
panţi (Bănci Custode sau Brokeri): Persoane 
fizice și juridice/alte entităţi care au cont 
deschis la Participant (intermediar partici-
pant la sistemul de compensare-decontare și 
registru al Depozitarului Central): Pentru 
acţionarii persoane fizice, juridice sau alte 
entităţi, care la Data de înregistrare deţin 
acţiuni evidenţiate în Secţiunea II a Regis-
trului Acţionarilor Turbomecanica SA în 
contul deschis la Participant, dividendele 
vor fi plătite automat prin virament bancar 
prin intermediul Depozitarului Central în 
conturile Participanţilor la Data plăţii. Opţi-
unea de plată este opţiunea exprimată de 
acţionarii nerezidenţi care au cont deschis la 
Participant și este comunicată Depozita-
rului Central de către Participant în cadrul 
raportării de la Data de înregistrare efec-
tuată în conformitate cu regimul juridic 
aplicabil, privind: a)plata dividendelor cu 
reţinerea impozitului pe dividende în cota 
standard prevăzută de Codul Fiscal Român, 
în vigoare la Data plăţii; b)plata dividen-
delor cu cota de impozit pe dividende reţi-
nută în mod corespunzător, conform 
Convenţiilor de evitare a dublei impuneri, în 
baza documentaţiei fiscale complete și 
corecte, transmisă în prealabil de către acţi-
onar și primită de către emitent, până la 
data de 22 iunie 2018. Acţionarii nerezi-
denţi, care au cont deschis la Participant 
(Banca Custode sau Broker), care doresc 
aplicarea prevederilor mai favorabile ale 
unei Convenţii de evitare a dublei impuneri 

încheiate între România și ţara lor de rezi-
denţă sau prevederile mai favorabile aplica-
bile fondurilor de pensii nerezidente (astfel 
cum sunt ele definite în legislaţia statului 
membru al Uniunii Europene sau în unul 
dintre statele AELS), trebuie să depună prin 
intermediul Participantului certificatul de 
rezidenţă fiscală pentru anul în care are loc 
plata dividendelor, în termen de valabilitate, 
în original sau copie legalizată, apostilat/
supralegalizat, dacă este cazul, însoţit/ă de 
traducere autorizată, precum și detalii de 
contact pentru eventuale clarificări asupra 
certificatelor de rezidenţă fiscală (în cazul 
fondurilor de pensii nerezidente se vor 
depune și documentele prevăzute la pct.2.2. 
din Anexa 1, referitoare la fondurile de 
pensii nerezidente): -până la data de 22 
iunie 2018, la adresa Turbomecanica SA, 
din București, bd.Iuliu Maniu, nr.244, sector 
6, cu menţiunea „Dividende 2017”. Turbo-
mecanica SA nu este responsabilă de neapli-
carea tratamentului fiscal mai favorabil 
menționat mai sus, în lipsa prezentării în 
termenul menţionat a documentaţiei și/sau 
a clarificărilor solicitate. În cazul acţiona-
rilor nerezidenţi reprezentaţi printr-un 
Participant, Turbomecanica SA va reţine 
impozitul pe dividende din dividendul brut 
în cota standard în vigoare prevăzută de 
Codul Fiscal Român dacă: -nu au transmis 
documentaţia fiscală corectă și completă 
(inclusiv documentele prevăzute la pct.2.2. 
din Anexa 1, referitoare la fondurile de 
pensii nerezidente) și eventualele clarificări 
solicitate, până la data de 22 iunie 2018. 
2.Numai pentru plăţi prin virament bancar 
conform solicitărilor acţionarilor adresate 
direct Depozitarului Central. Începând cu 
anul 2015, Depozitarul Central oferă posibi-
litatea tuturor acționarilor nereprezentați de 
Participanți să încaseze orice sumă de bani 
cuvenită prin virament bancar într-un cont 
bancar indiferent de emitentul care distri-
buie sumele de bani fiind valabil și pentru 
distribuţiile viitoare până la notificare 
contrară. Pentru a beneficia de această 
modalitate de plată, acționarii sunt invitați 
să se adreseze direct Depozitarului Central, 
la numărul de telefon: 021.408.58.41 sau 
021.408.59.56,  021.408.59.23,  fax: 
021.408.58.14 și/sau adresa de e-mail: divi-
dende@depozitarulcentral.ro. 3.Prin inter-
mediul agentului de plată -BRD Groupe 
Societe Generale: i.În numerar: numai 
pentru persoane fizice care nu au cont 
deschis la Participant și care nu au indicat 
un cont bancar Depozitarului Central: la 
ghișeele BRD, la orice unitate BRD. Pentru 
acţionarii persoane fizice care nu se înca-
drează la punctul 1 și 2, plata dividendelor 
se va face în numerar la ghișeele BRD, la 
orice unitate BRD. Lista unităţilor BRD este 
disponibilă pe site-ul: https://www.brd.ro/
agentii-si-atm-uri sau site-ul Turbomecanica 
SA: http://www.turbomecanica.ro. Plăţile în 
numerar se vor realiza în limita sumelor 
stabilite în legislaţia aplicabilă. ii.Prin vira-
ment bancar: persoane fizice și juridice/alte 
entităţi care nu au cont deschis la Partici-
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pant şi care nu au indicat un cont bancar 
Depozitarului Central: Acţionarii persoane 
fizice şi juridice/alte entităţi care doresc 
plata dividendelor prin transfer bancar pot 
solicita BRD plata prin virament bancar 
prezentând la ghişeele băncii documentele 
menţionate în Anexa nr.1 punctul 1. Toate 
documentele prezentate la ghişeele bancare 
în copie simplă vor fi certificate pentru 
conformitate cu originalul. Pentru acţionarii 
nerezidenţi care aleg metodele de plată de la 
punctele 2 şi 3 (respectiv nu au cont deschis 
la Participant şi nici nu indicat Depozita-
rului Central un cont bancar): Pentru plata 
prin virament bancar/numerar în Data plăţii 
(29.06.2018) în cazul acţionarilor nerezidenţi 
care nu au cont deschis la Participant şi care 
doresc aplicarea prevederilor mai favorabile 
ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri 
încheiate între România şi ţara lor de rezi-
denţă sau a prevederilor mai favorabile 
aplicabile fondurilor de pensii nerezidente 
(astfel cum sunt ele definite în legislaţia 
statului membru al Uniunii Europene sau în 
unul dintre statele AELS), documentele 
fiscale trebuie recepţionate până în data de 
22 iunie 2018 la sediul Turbomecanica SA, 
din Bucureşti, bd.Iuliu Maniu, nr.244, sector 
6, cu menţiunea „Dividende 2017”. Plata 
prin virament bancar/numerar în Data plăţii 
(29.06.2018) se va efectua de către BRD cu 
condiţia depunerii tuturor documentelor 
necesare realizării plăţii astfel cum sunt 
menţionate în prezenta procedură. Ulterior 
Datei plăţii, BRD va efectua plata dividen-
delor nete în cel mult două zile lucrătoare de 
la data primirii de către BRD a solicitării de 
plată prin virament bancar şi a documen-
telor suport complete şi corecte şi eventua-
lele clarificări solicitate. Data creditării 
conturilor bancare ale acţionarilor depinde 
de circuitul interbancar şi de lanţul de bănci 
corespondente. Comisioanele percepute de 
BRD şi Depozitarul Central pentru plata 
dividendelor nete în RON sunt suportate de 
Turbomecanica SA. Plata dividendelor nete 
cuvenite acţionarilor Turbomecanica SA 
pentru exerciţiul financiar 2017 este supusă 
prevederilor generale în materia prescripţiei, 
urmând a fi declarată prescrisă orice cerere 

de plată formulate după data de 28 iunie 
2021, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la 
data de 29 iunie 2018. BRD şi Depozitarul 
Central, după caz, îşi rezervă dreptul de a 
solicita acţionarului/împuternicitului aces-
tuia documente suplimentare în urma 
analizării cererilor de plată a dividendelor 
Turbomecanica SA. Informaţii suplimentare 
privind procedura de plată a dividendelor 
pot fi solicitate: -La Agentul de plată BRD la 
adresa de e-mail: titluri@brd.ro sau la urmă-
toarele numere de telefon: +4021.200.83.72, 
+4021.200.83.87; -La Depozitarul Central, la 
adresa de e-mail: dividende@depozitarul-
central.ro sau la următoarele numere de 
telefon: +4021.408.58.56, +4021.408.59.23; 
-Pentru alte tipuri de întrebări referitoare la 
dividende sau acţiuni Turbomecanica SA, vă 
rugăm să contactaţi departamentul Relaţia 
cu Investitorii al Turbomecanica SA, la 
numărul de telefon: 0724.200.288. Ing.Radu 
Viehmann, Preşedintele Director General. 
Ion Dinca, Director Economic Comercial. 
Anexa nr.1 -Documente suport pentru plata 
dividendelor. Plăţi prin intermediul agen-
tului de plată BRD -Groupe Societe Gene-
rale. Persoane fizice: 1.1.În cazul persoanelor 
fizice rezidente care se prezintă personal la 
unităţile BRD, plata dividendelor se face în 
baza actului de identitate având înscris 
codul numeric personal (CNP). 1.2.În cazul 
persoanelor fizice nerezidente care se vor 
prezenta personal la unităţile BRD, plata 
dividendelor se face în baza documentului 
cu care se identifică acţionarul având 
înscrise date ce trebuie să corespundă cu 
cele cu care este înregistrat acţionarul în 
evidenţele Depozitarului Central; 1.3.În 
cazul persoanelor fizice având vârsta sub 14 
ani, plata dividendelor se face reprezentan-
tului legal în speţă -tutorele/părintele mino-
rului, în baza următoarelor documente: 
actul de identitate al tutorelui/părintelui 
având înscris codul numeric personal 
(CNP)+1 fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (fotocopia se 
reţine de către Agentul de plată), certificatul 
de naştere al acţionarului care trebuie să 
aibă înscris CNP-ul+1 fotocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul (fotocopia 

se reţine de către Agentul de plată), actul 
juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui 
care nu este unul dintre părinţi+1 fotocopie 
certificată pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reţine de către Agentul de 
plată); 1.4.În cazul persoanelor fizice având 
instituită curatela, plata dividendelor se face 
prin curatorul respectivei persoane, în baza 
următoarelor documente: actul de identitate 
al curatorului având înscris codul numeric 
personal (CNP)+1 fotocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul (fotocopia 
se reţine de către Agentul de plată), actul de 
identitate al acţionarului având înscris codul 
numeric personal (CNP)+1 fotocopie certifi-
cată pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reţine de către Agentul de 
plată); actul juridic ce instituie curatela+1 
fotocopie certificată pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se reţine de către 
Agentul de plată); 1.5.În cazul persoanelor 
fizice care nu se prezintă personal la ghişeu, 
ci mandatează în acest sens o altă persoană, 
plata dividendelor se face împuternicitului 
respectivei persoane, în baza următoarelor 
documente: procura specială autentificată la 
notariat care cuprinde împuternicirea de 
ridicare a Sumelor de distribuit eliberată cu 
nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care 
se efectuează plata, cu excepţia cazului în 
care împuternicirea are un termen de valabi-
litate mai mare de 3 ani şi este valabilă la 
data la care se efectuează plata+1 fotocopie 
certificată pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reţine de către Agentul de 
plată) şi actul de identitate al împuternici-
tului având înscris codul numeric personal 
(CNP)+1 fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (fotocopia se 
reţine de către Agentul de plată); Persoane 
juridice: Acţionarii persoane juridice, prin 
reprezentant legal sau convenţional, vor 
prezenta: -copie a certificatului de înmatri-
culare -certificată de reprezentantul legal 
„conform cu originalul”; -copie după docu-
mentul care atestă calitatea de reprezentant 
legal al societăţii (certificat constatator emis 
de registrul comerţului/entitatea echivalentă 

-pentru entităţile de naţionalitate străină) 
-certificată de reprezentantul legal „conform 
cu originalul”; -copia documentelor care 
atestă calitatea de reprezentant convenţi-
onal a semnatarului cererii, dacă este cazul 
-certificată de reprezentantul convenţional 
„conform cu originalul”; -extras de cont sau 
un document eliberat de bancă (semnat şi 
ştampilat) prin care se confirmă existenţa 
contului pe numele titularului -persoană 
juridică, cu precizarea codului IBAN, în 
original; Nota 1: În cazul coproprietarilor, 
plăţile se vor procesa sub condiţia prezen-
tării la ghişeu a tuturor coproprietarilor, 
personal sau prin reprezentant legal şi/sau 
convenţional. Nota 2: Documentele prezen-
tate într-o limbă străină vor fi însoţite de 
traducerea legalizată în limba română, iar 
dacă sunt emise de o autoritate străină, 
acestea trebuie să fie apostilate sau suprale-
galizate, după caz. Nota 3: Agentul de plată 
va putea realiza plăţi în numerar către 
persoanele fizice în limita sumelor stabilite 
în legislaţia aplicabilă. Nota 4: În cazul 
plăţilor prin virament bancar în alte bănci 
decât BRD la documentele de mai sus se 
anexează şi extras de cont certificat de bancă 
unde se solicită transferul dividendelor sau 
document doveditor emis de bancă din care 
să reiasă titularul contului bancar mai sus 
menţionat. Titularul contului poate fi doar 
acţionarul sau, după caz, împuternicitul 
acestuia. Situaţii excepţionale: Nu se vor 
efectua plăţi de dividende nete la ghişeu în 
următoarele cazuri: -către acţionarii al căror 
CNP din actele prezentate la ghişeu nu 
concordă cu cel înscris în evidenţele Agen-
tului de plată şi primite de la Depozitarul 
Central. Aceştia vor fi îndrumaţi către 
Depozitarul Central. -către moştenitorii 
acţionarilor, în baza certificatelor de moşte-
nitor. Aceştia vor fi îndrumaţi către Depozi-
tarul Central. 2.În cazul Fondurilor de 
Pensii se vor transmite către emitent urmă-
toarele documente: -copie act de identitate 
al reprezentantului legal al societăţii de 
administrare a fondului, în termen de vala-
bilitate -carte/buletin de identitate cu CNP 

pentru cetăţenii români sau paşaport cu 
număr de identificare pentru cetăţenii 
străini; -copie certificat constatator al socie-
tăţii de administrare a fondului/alt docu-
ment echivalent, nu mai vechi de 3 luni de 
zile, care să menţioneze reprezentantul legal 
al societăţii de administrare a fondului; 
-copie certificat înregistrare/alt document 
echivalent pentru societatea de administrare 
a fondului; -copie decizie a autorităţii de 
reglementare care să ateste autorizarea 
societăţii de administrare a fondului şi a 
fondului de pensii; -în cazul fondurilor de 
pensii nerezidente: certificat de rezidenţă 
fiscală, în original sau în copie legalizată, 
apostilat /supralegalizat, dacă este cazul, 
însoţit de traducerea autorizată în limba 
română, o declaraţie pe proprie răspundere 
a reprezentantului legal al societăţii de 
administrare a fondului care să ateste că 
autorizarea societăţii de administrare a 
fondului şi a fondului de pensii este valabilă 
la data efectuării plăţii, dacă reprezintă 
fonduri de pensii astfel cum sunt ele definite 
în legislaţia statului membru al Uniunii 
Europene sau în unul dintre statele AELS, şi 
dacă sunt disponibile, informaţii cu privire 
la site-ul oficial al autorităţii de reglemen-
tare din ţara de origine unde poate fi veri-
ficat statutul de fond de pensii. Documentele 
prezentate de către Fondurile de Pensii 
într-o limbă străină vor fi însoţite de tradu-
cerea legalizată în limba română, iar dacă 
sunt emise de o autoritate străină, acestea 
trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, 
după caz. 3.Acţiuni deţinute în coproprie-
tate. În cazul acţiunilor deţinute în copropri-
etate, plata dividendelor se va realiza 
conform următoarelor particularităţi: 3.1.În 
cazul plăţilor prin virament bancar, dividen-
dele cuvenite coproprietarilor se vor vira în 
contul indicat de către toţi coproprietarii în 
baza solicitării comune adresate BRD. 3.2.În 
cazul plăţilor în numerar, plăţile se vor face 
în numerar cu condiţia ca toţi coproprietarii 
să se prezinte la BRD, personal sau prin 
reprezentant legal şi/sau convenţional şi să 
prezinte documentele prevăzute mai sus 
pentru plăţile în numerar. 3.3.În cazul 
plăţilor către cei care au cont deschis la 
Participant, dividendele cuvenite coproprie-
tarilor vor fi virate Participantului ai cărui 
clienţi sunt. 3.4.În situaţia în care coproprie-
tarii solicită atât înregistrarea de către 
Depozitarul Central a transferului direct de 
proprietate asupra instrumentelor financiare 
ca efect al ieşirii din indiviziune, în confor-
mitate cu Regimul juridic aplicabil, cât şi 
plata directă către fiecare dintre coproprie-
tari conform numărului de instrumente 
dobândite în proprietate exclusivă, Depozi-
tarul Central va bloca plata dividendelor, 
plata urmând a se realiza fiecărui fost 
coproprietar conform prezentei proceduri. 
4.Acţionari decedaţi. 4.1.În cazul în care în 
Registrul Acţionarilor la Data de înregis-
trare sunt incluse persoane decedate, divi-
dendele urmează a se plăti doar după 
solicitarea de către moştenitor (i) şi înregis-
trarea de către Depozitarul Central a tran-
sferului direct de proprietate asupra 
instrumentelor financiare ca efect al succesi-
unii, în conformitate cu Regimul juridic 
aplicabil. Ing.Radu Viehmann, Preşedintele 
Director General. Ion Dinca, Director 
Economic şi Financiar.

LICITAȚII
 

l Consiliul Local Gura Vitioarei, cu sediul 
in comuna Gura Vitioarei, str. Principala,nr. 
214,cod fiscal 2843965, adresa  e-mail: gura-
vitioarei@prefecturaprahova.ro, Cont banca 
RO96TREZ52821A300530XXXX, prin 
reprezentant legal, viceprimar Gheorghe 
Stanescu, anunta inchirierea, prin licitatie 
publica, a unui spatiu in cadrul Dispensa-
rului Uman din satul Fagetu, pentru desfa-
surarea de activitati  de farmacie. 
Documentatia de licitatie se ridica de la 
sediul Primariei, compartiment achizitii 
publice, persoana contact: Ing. Bodeanu 
Elena Tania. Licitatia va avea loc in data de 
04.07.2018, orele 10,00 la sediul Primariei 
comunei Gura Vitioarei. Garantia de parti-
cipare la licitatie este de: 50 lei. Data limita 
pana la care se pot cere clarificari este: 
02.07.2018 orele 16.00. Depunerea ofertelor 
se va face pana la data de 04.07.2018, orele 
9,00, la sediul Primariei Gura Vitioarei. 
Oferta trebuie depusa in doua exemplare. 
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Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul 
Primariei. In data de 15.06.2018 se va trans-
mite catre institutiile abilitate anuntul in 
vederea publicarii.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Jordache Grup SRL desemnat prin 
incheierea de sedinta din data de 14.11.2017, 
pronuntata in dosar nr. 24087/3/2010 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica a bunurilor mobile 
constand in centrala Telefonica Panasonic - 
1 buc, masina finisat beton – 2 buc, vibrator 
beton -1 buc, nivela rotative Hilti – 1 buc, 
mobilier birou – 1 buc, unitate calculator + 
monitor – 3 buc, imprimanta HP – 1 buc, 
bidon cumpana – 1 buc, aragaz – 1 buc, 
congelator – 1 buc, frigider Hansa – 1 buc. 
Vanzarea bunurilor mobile apartinand soci-
etatii falite se va organiza in data de 
20.06.2018 ora 14.30, prin licitatie publica 
cu strigare/ vanzare prin negociere directa. 
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie mentio-
nate 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 la sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Valoarea caietului de 
sarcina se stabileste in functie de valoarea 
bunurilor mobile achizitionate, dupa cum 
urmeaza: pentru bunurile mobile ale caror 
valoare este cuprinsa intre 0- 500 lei, 
valoarea caietului de sarcini este de 50 lei/ 
TVA, pentru bunurile mobile ale caror 
valoare este cuprinsa intre 501- 5.000 lei, 
valoarea caietului de sarcini este de 100 lei/ 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Debitorul SC Petroconstruct Carpati SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: Proprietate imobiliară Spațiu 

comercial (parter și subsol) situat în str. 
General Petre Popovaț nr. 29-31, sector 6, 
București, suprafață utilă parter 256,42mp, 
suprafață subsol 22,12mp +teren în cotă 
indiviză de 1/3 din suprafață totală de 
779mp, conform măsurătorilor cadastrale, 
aparținând SC Petroconstruct Carpați SRL. 
Prețul de pornire al licitației pentru proprie-
tatea imobiliară este de 189.576,75 euro. 
Prețul Caietului de sarcini este de 9.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima ședință de licitație a 
fost fixată la data de 20.06.2018, ora 15.00. 
Participarea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO95CECE-
B31701RON2243676 deschis la CEC 
BANK SA Sucursala Alexandru Obregia, 
până la data și ora stabilite pentru ședința 
de licitație, a garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea până la 
data și ora stabilite pentru ședința de lici-
tație a Caietului de sarcini ce se achită prin 
O P  î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
Ing Bank – Sucursala Dorobanți, pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu Urse și Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, sector 1. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, 
et.5, sector 1. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com

l Debitorul Alomed Health SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse și Asociații  SPRL, scoate la vânzare: 
-ecograf doppler tellus fukuda, preț pornire 
licițatie 6.713,70 Lei exclusiv TVA; -BTL 06 
TOP LINE + BTL 07 (ultrasunete), preț 
pornire licițatie 2.305.80 Lei exclusiv TVA; 
-BTL 09 (magno –terapie), preț pornire lici-
țatie 2.702,70 Lei exclusiv TVA; -BTL VAC, 
preț pornire licițatie 1.502,55 Lei exclusiv 
TVA;  -BTL 5110 cu  sondă laser 
200MW/830, preț pornire licițatie 2.734,20 
Lei exclusiv TVA; -BTL 22 crioterapie, preț 
pornire licițatie 2.274,30 Lei exclusiv TVA; 
-masă ginecologie cu trei secțiuni, preț 
pornire licițatie 157,85 Lei exclusiv TVA; 
-electrocauter surton 120W, preț pornire 
licițatie  957,60 Lei exclusiv TVA; -colposcop 
dr camscop 120 M cu accesorii, preț pornire 
licițatie 1.988,00 Lei exclusiv TVA; -DL 850 
M, preț pornire licițatie 2.324,00 Lei exclusiv 
TVA; -casetă luminoasă simplă fată, preț 

pornire licițatie 57,75 Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitatilor pentru mijloa-
cele fixe aparținând ALOMED HEALTH 
SRL reprezintă 35% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la lici-
țatie este condiționată de consemnarea în 
contul nr. RO49 BREL 0002 0014 9996 0100 
deschis la  Libra Internet Bank, Suc. 
Ploiești, până la orele 14 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licițatiei; achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului de sarcini și 
Regulamentului de participare la licițatie 
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele fixe prima ședință de licițatie a 
fost fixată în data de 28.06.2018, ora 13:00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 05.07.2018, 12.07.2018, 19.07.2018, 
26.07.2018, ora 13:00. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Vialis Edil SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații  SPRL, scoate la vânzare: 1. Autotu-
rism Mercedes E 250 CDI, fabricație 2012, 
preț pornire licițatie 10.710,00 Euro exclusiv 
TVA; 2 .Autoturism Mercedes C 200 CDI, 
fabricație 2005, preț pornire licițatie 5.310,00 
Euro exclusiv TVA; 3. Autoturism Skoda 
Octavia, fabricație 2008, preț pornire licițatie  
3.510,00 Euro exclusiv TVA; 4. Autoturism 
Dacia Logan MCV, fabricație 2008, preț 
pornire licițatie 1.800,00 Euro exclusiv TVA; 
5. Autoturism BMW 320 D, fabricație 2000, 
preț pornire licițatie 1.890,00 Euro exclusiv 
TVA; 6. Autoturism Fiat Barcheta, fabricație 
1995, preț pornire licițatie 1.620,00 Euro 
exclusiv TVA; 7.Mijloace fixe, aparținând 
Vialis Edil SRL în valoare de 70.134,30 Lei 
exclusiv TVA. Prețul Regulamentului de lici-
țatie pentru autoturisme este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitaților 

pentru mijloacele fixe aparținând Vialis Edil 
SRL, reprezintă 100% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte; Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru autoturisme, 
aparținând Vialis Edil SRL, reprezintă 90% 
din valoarea de piață exclusiv TVA, aratată 
în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte. Listele cu aceste bunuri pot fi obținute 
de la lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la 
licițatie este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO24 BITR 0030 1006 5395 RO01 
deschis la Intesa Sanpaolo Suc. București, 
Ag. Ploiești fosta Veneto Banca SpA -Suc. 
București, Ag. Ploiești până la orele 14 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licițatiei; achiziti-
onarea până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de licițatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru autotu-
risme și mijloacele fixe, prima ședință de lici-
țație a fost fixată în data de 28.06.2018, ora 
11.00, iar dacă bunurile nu se adjudeca la 
această dată, următoarele ședințe de licitații 
vor fi în data de 05.07.2018; 12.07.2018; 
19.07.2018; 26.07.2018, ora 11.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și 
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan.

l În vederea aducerii la îndeplinire a Hotă-
rârii Consiliul local al comunei Bucoșnița, 
nr. 54/29.05.2018, se va organiza în data de 
24 iulie 2018, ora 10.00, la sediul Primăriei 
comunei Bucoșnița, din localitatea Bucoș-
nița, nr.81, jud.Caraș-Severin, licitaţie 
publică deschisă cu adjudecare la cel mai 
mare preţ obţinut, pentru vânzarea tere-
nului af lat în proprietatea privată a 
Comunei Bucoșnița, având categoria de 
folosință curți construcții, ce se găsește 
amplasat în intravilanul localității Petroș-
nița, aferent casei cu nr. 1, fiind înscris în CF 
nr.32217 UAT Bucoșnița, cu nr. cad. 32217, 
cu o suprafață de 538mp. Persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar din 
caietul de sarcini, redactat pe suport de 
hârtie, prin achiziţionarea acestuia de la 
sediul Primăriei comunei Bucoșnița, contra 
sumei de 50Lei, sumă ce urmează a fi plătită 
la casieria Primăriei comunei Bucoșnița, 
înainte de depunerea ofertei. Taxa de parti-
cipare la licitaţie este în valoare de 50Lei și 
urmează a fi plătită de persoanele fizice și 
juridice interesate, înainte de depunerea 
ofertei. Ofertanţii vor depune ofertele lor la 
sediul Primăriei comunei Bucoșnița, din 
localitatea Bucoșnița, nr.81, jud.Caraș-Se-
verin, în două plicuri sigilate, unul exterior 
și unul interior, conform specificaţiilor din 
caietul de sarcini, până cel târziu în data de 
23 iulie 2018, ora 14.00. Deschiderea ofer-
telor va avea loc în data de 24 iulie 2018, ora 
10.00 la sediul Primăriei comunei Bucoșnița. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0255.519.400, între orele 9.00-14.00.

l Anunţ de participare  la licitaţie pentru 
închirierea unor suprafeţe de teren situate în 
albiile minore. 1. Informaţii generale: Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus 
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea, cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii : închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată de 10 
ani. 3. Condiţiile de participare : dovada 
cumpărării caietului de sarcini; garanția de 
participare la licitatie – 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale constituită prin 
ordin de plată confirmat prin extras de cont 
sau scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt; certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului, valabil la data 
deschiderii ofertelor; certificate constata-
toare privind îndeplinirea obligaţiilor exigi-
bile de plata a impozitelor si taxelor către 
stat inclusiv cele locale; certificat de atestare 
fiscală; cazier fiscal al persoanei juridice și al 
administratorului acesteia emis de DGFP; 
cazier judiciar al persoanei juridice și al 
administratorului acesteia; certificat unic de 
înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului; bilanţul contabil sau extrase de 

bilanț pentru anul anterior în care se inițiază 
procedura, vizat de administraţia fiscală; 
fisa de informatii generale - cuantumul 
cifrei de afaceri minime pe anul anterior 
celui în care se inițiază procedura; declarație 
că nu se află in litigiu cu titularul dreptului 
de administrare. 4. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi închiriat: 
Închirieri suprafeţe de teren din balta 
Băbiciu 1, balta Băbiciu 2, din Jud.Olt, 
pentru desfășurarea activității de acvacul-
tură în ape dulci:  Lotul 1 – teren 389.300 
mp – din balta Băbiciu 1- se afla situat pe 
malul drept al râului Olt, în exteriorul 
lacului de acumulare Frunzaru, lângă 
barajul Frunzaru, pe teritoriul administrativ 
al comunei Băbiciu, jud.Olt. Lotul 2 – teren 
351.922 mp - din balta Băbiciu 2- se află 
situat pe malul stâng al râului Olt, în exteri-
orul lacului de acumulare Frunzaru, aval 
baraj Frunzaru, pe teritoriul administrativ 
al comunei Băbiciu, jud.Olt. 5. Data, locul și 
ora limitã de primire a ofertelor: 05.07.2018  
până la ora 1000 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 6. Data și locul 
deschiderii acestora: 05.07.2018 începand cu 
ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Modul de obţinere a 
caietului de sarcini : de la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul Patri-
moniu - Cadastru, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.410 lei. 8. Durata în care ofertanţii 
rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: 
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 
de zile calendaristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

PIERDERI
 

l Pierdut Certificat de Pregătire Profesio-
nală Auto, transport marfa, pe numele 
Stoian Nicolae. Il declar nul.

l SC Wood Dei Market SRL, cu sediul in 
Bucuresti, sector 4, strada Sergent David 
Ilie, nr. 2, J40/10318/2013, CUI 32146218, 
declar pierdut certificat inregistrare, emis 
ONRC Bucuresti. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Pregătire Profesio-
nală Auto, transport marfa, pe numele 
Stoian Nicolae. Il declar nul.

l Pierdut Atestat Profesional Transport 
Marfa pe numele Crețu Ionuț Cosmin. Îl 
declar nul.

l Declar pierdut și nul Atestat TAXI, 
eliberat de ARR București, având seria 
CPTX, nr. 134280, pe numele Dragomir 
Iacob Constantin.

l Pierdut atestat profesional transport 
marfă pe numele Paceagiu Lucian, eliberat 
de ARR București. Îl declar nul.

l EC Electronics Manufacturing SRL, cu 
sediul Petroșani, str. Stadionului, nr. 4, jud. 
Hunedoara, Registrul Comerţului: 
J20/1115/2006, CUI: 18897392, anunţă 
pierderea Certificatului constatator emis 
pentru sediul secundar din Municipiul 
Petroșani, str. Livezeni, nr. 100, DN66, jud. 
Hunedoara. Îl declarăm nul.

l Declar pierdut carnet de student pe 
numele Ciurea Nikita, eliberat de Universi-
tatea de Arhitectură și Urbanism Ion 
Mincu. Îl declar nul.

l Pierdut legitimaţie Avocat emisă de 
Baroul București pe numele Ţucmeanu 
Alina Mihaela.

l Pierdut declaraţii de instalare carte de 
intervenţii Registrul Special de la AMEF 
Tip DATECS Model  MP56 cu seria 120304 
și MB0140078702, aparţinând firmei M. 
Cosmetics 99 Com SRL, J40/540/1999, 
RO1140900. Le declar nule.

l Subscrisa Vivid Movies Post Production 
SRL cu sediul în București, sector 5, Calea 
Rahovei Nr. 266-268, Corp 60, etaj 2, Axele 
A-B, Stâlpii 7-9, camera 31, biroul nr. 4, 
J40/12617/2017, CUI 37977501, declar pier-
dute certificatul de înregistrare, certificatul 
constatator de la sediul social și certificatul 
constatator de la terţi. Le declar nule.


