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GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Istrate A. Paraschiva i.i. angajeaza 
camerista,ingrijitor spatii hoteliere pt. 
pensiune in Mahmudia, jud. Tulcea. 
Cerinte: diploma calificare, experienta 
in turism, lb. engleza. CV-urile se 
primesc pana la 17.01.2019 pe rezer-
vari@deltamahmudia.ro. Relatii la tel. 
0745174371.

l Școala Gimnazială Nr. 108 cu 
sediul în București, Sector 4, str. Vatra 
Dornei nr. 8, anunță scoaterea la 
concurs a unui post vacant de expert 
- asistent mediere, în cadrul Proiec-
tului POCU/74/6/18/107010, ”ȘOALA 
MEA - Sprijinirea Activității și Orga-
nizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigu-
rarea de Măsuri  Educaționale 
Adecvate”, pe perioadă determinată. 
Relații în acest sens se pot obține la 
secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 
108, București Sector 4, in zilele de 
luni - vineri, între orele 10.00-14.00, la 
numărul de telefon 021.461.00.39

l ANRSPS -UT 350 Popești-Leor-
deni, judeţul Ilfov, organizează în 
data de 26.02.2019, concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante de Consilier clasa I, grad 
profesional principal, studii superi-
oare, vechime minim 5 ani. Relaţii 
suplimentare la telefon: 021/492.03.35. 
și pe www anrsps.gov.ro.

l SC World Of Beer Distribution 
SRL cu sediul în București Valea 
Oltului, nr.77-79, biroul nr.4-10 mp, 
sector 6, CUI 35759063 angajează 
femeie de serviciu, cod COR 911201. 
Rugăm CV la office@worldofbeer.ro.

l SC Yildiz Team SRL cu sediul în 
București, strada Stănilă, nr.4, bl.H11, 
scara 4, etaj 4, ap.18, sector 3, CUI 
32112576,  angajează  lucrător 
commercial cod COR 522303 și mani-
pulant mărfuri cod COR 933303. 
Rugăm CV la yildiz_team@gmail.com

l SC Hotel Babilon SRL cu sediul în 
București, Șoseaua Fundeni nr.215, 
sector 2 CUI 3211276, angajează  
muncitor necalificat la spargerea și 
tăierea materialelor de construcții -20 

posturi, cod COR 931302. Rugăm CV 
la Office@hotelbabilon.ro.

l SC Bavaria Brillen SRL cu sediul în 
București, str.Brândușelor, nr.2-4, 
Intrarea 5, camera 5, etaj 2, sector 3, 
CUI 33218142 angajează lucrător 
comercial Cod COR 522303, studii 
liceu. Rugăm CV la Office@bavaria-
brillen.ro.

l SC Carol Med Center SRL cu 
sediul în București, Bd.Pache Proto-
popescu, nr.49, et.1, sector 2, CUI 
31836317 angajează funcționar admi-
nistrative -3 posturi, cod COR 411001. 
Rugăm CV la Office @carolmed.ro.

l SC Lulu Com SRL cu sediul în 
A f u m a ț i ,  j u d e ț u l  I l f o v , 
J23/10177/1999, CUI 12506258, anga-
jează șofer de autoturisme și camio-
nete -1 post, cod COR 832201. Rugăm 
CV la lulu_com@gmail.com.

l SC Sun Cafee SRL cu sediul  în 
Ștefăneștii  de Jos, județ Ilfov, 
J23/1702/2017 și CUI 31464612, anga-
jează șofer de autoturisme și camio-
nete -1 post, cod COR 832201. Rugăm 
CV la sun_caffe@yahoo.com.

l SC Metek Construct SRL cu sediul 
în Popești Leordeni, județ Ilfov, 
J23/888/2014, CUI 32978832 anga-
jează muncitor necalificat la spargerea 
și tăierea materialelor de construcții 
-15 posturi. Cod COR 931302. Rugăm 
CV la office@metekconstruct.ro.

l SC Meryam & Mady Production 
SRL cu sediul în Pantelimon, județ 
Ilfov, J23/5390/2018, CUI 40113904, 
angajează recuziter -3 posturi, cod 
C O R  4 3 2 1 0 5 .  R u g ă m  C V  l a 
meryam2018@gmail.com.

l Asociația Comunelor din România, 
Filiala  Teleorman, în baza HG 
nr.286/2011, cu modificările la zi și 
Legii nr.153/2017, organizează la 
sediul său din Alexandria, strada Ion 
Creangă nr.52-54, etaj 2 (sediul vechi 
CEC, vis-a-vis de Curtea de Conturi) 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor  posturi vacante: -5 posturi 
auditor intern, vechime 5 ani pe studii 
superioare economice. Condiții speci-

fice pentru ocuparea posturilor: 
-studii superioare de lungă durată în 
domeniul economic acreditate, absol-
vite cu  diplomă de licență economice. 
Concursul se va organiza după urmă-
torul program: Data limită de depu-
nere a dosarelor 31 Ianuarie 2019, 
orele 14,00. Proba scrisă se va desfă-
șura la data de 11 Februarie 2019, 
orele 10,00 la sediul ACOR Teleorman 
din  Alexandria, strada Ion Creangă 
nr.52-54, etaj 2. Proba interviu va avea 
loc în data de 14 Februarie 2019, orele 
10,00 la sediul ACOR Teleorman din  
Alexandria, strada Ion Creangă nr.52-
54, etaj 2. Rezultatele finale ale 
exemenului se vor afișa în data de 18 
februarie 2019. Dosarele de concurs se 
depun la sediul ACOR Teleorman din  
Alexandria, strada Ion Creangă nr.52-
54, etaj 2 . Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 0766334101.

l Primăria Municipiului Dorohoi   
organizează concurs pentru ocuparea 
a 2 posturi contractuale, perioadă 
nedeterminată de muncitori  din care 
un post de muncitor calificat III  si un 
post de muncitor necalificat la Servi-
c iu l  spaț i i  verz i ;  - în  data  de 
08.02.2019, ora  10,00  proba scrisă  
pentru postul de muncitor calificat; 
-în data de 08.02.2019, ora 13,00 
proba practică  pentru postul de 
muncitor necalificat; -în data de 
14.02.2019, ora 10,00 interviul pentru 
cele 2 posturi. Condiţii specifice de 
ocupare a posturilor: -școala profesio-
nală durata minim 10 ani și certificat 
de absolvire cursuri de instala-
tor-pentru postul de muncitor cali-
ficat; -studii  generale pentru postul 
de muncitor necalificat; Dosarele de 
înscriere se pot depune la Comparti-
mentul resurse umane,  în termen de 
10  zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului.  Pentru relaţii suplimen-
tare vă puteţi adresa la Comparti-
mentul  resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi sau la 
telefon 0231/610133, interior 113.

l Primăria Comunei Dumbrăviţa, 
cu sediul în localitatea Dumbrăviţa, 
strada Petofi Sandor, nr.31, judeţ 
Timiș, în baza HG nr.611/2008, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiilor 
publice vacante de: -Inspector, clasă 
I (studii superioare), grad profesi-
onal superior, în cadrul Biroului 
Contabilitate, taxe și impozite; 
-Inspector, clasă I (studii superi-
oare), grad profesional superior, în 
cadrul Biroului urbanism, amena-
jarea teritoriului; -Inspector, clasă I 
(studii superioare), grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimen-
tului Poliţia Locală; -Inspector, clasă 
I (studii superioare), grad profesi-
onal principal, în cadrul Comparti-
mentului Poliţia Locală; -Inspector, 
clasă I (studii superioare), grad 
profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Protecţie civilă. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcţiilor publice sunt: 
-Inspector, clasă I (studii superi-
oare), grad profesional superior, în 
cadrul Biroului Contabilitate, taxe și 
impozite: -studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţe economice; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
functiei publice: 7 ani. -Inspector, 
clasă I (studii superioare), grad 
profesional superior, în cadrul Biro-
ului urbanism, amenajarea terito-
riului: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în știinţe inginerești -inginerie 
civi lă,  arhitectură,  urbanism; 

-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice: 7 
ani. -Inspector, clasă I (studii superi-
oare), grad profesional debutant, în 
cadrul Compartimentului Poliţia 
Locală: -studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în știinţe 
inginerești, știinţe administrative, 
știinţe juridice; -nu necesită vechime. 
-Inspector, clasă I (studii superi-
oare), grad profesional principal, în 
cadrul Compartimentului Poliţia 
Locală: -studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în știinţe 
inginerești, știinţe administrative, 
știinţe juridice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice: 5 ani. -Inspector, 
clasă I (studii superioare), grad 
profesional superior, în cadrul 
Compartimentului Protecţie civilă: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în știinţe inginerești, inginerie 
și management, inginerie și manage-
ment în producţie și transporturi; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice: 7 
ani. Data, ora și locul de desfășurare 
a  concursulu i :  Proba  scr i să : 
14.02.2019, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Dumbrăviţa; 
Proba interviu: ora și data vor fi 
comunicate ulterior probei scrise. 
Dosarele de înscriere trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.49 alin.(1) 
d i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.611/2008, la care se adaugă și 
recomandare de la ultimul loc de 
muncă sau de la instituţia de învăţă-
mânt absolvită și se depun la sediul 
instituţiei în termen de 20 de zile de 
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la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial. Detalii privind biblio-
grafia de concurs sunt disponibile la 
sediul instituţiei şi pe site-ul: http://
www.e-primarii.ro/primaria-dum-
bravita-tm, secţiunea Stiri/Anunturi. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Dumbră-
viţa, Compartimentul Resurse 
Umane, telefon: 0371.107.409.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Hunedoara, cu sediul în municipiul 
Deva, str.Mihai Eminescu, nr.130, 
județul Hunedoara, organizează 
concurs, conform HG nr.286 din 
23.03.2011, în vederea încadrării 
prin recrutare din sursă externă, a 
unui post vacant de personal 
contractual, respectiv de muncitor 
calificat IV-I -Biroul administrarea 
patrimoniului imobiliar şi inten-
denţă din cadrul  Servic iului 
Logistic. Pentru a participa la 
concurs, candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi ai învăţământului obliga-
toriu de minimum 10 clase cu 
diplomă de absolvire, şcoala de arte 
şi meserii/şcoală profesională având 
calificarea de electrician, precum şi 
să fie autorizați/calificați electricieni 
de întreținere şi reparații instalații 
electrice la clădiri. Nu se cere 
vechime în specialitatea studiilor. 
Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs în volum complet este de 
04.02.2019, inclusiv, ora 13.00, la 
sediul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara, iar comple-
tarea dosarului cu fişa de aptitudine 
în muncă, însoţită de documentele 
ce au stat la baza eliberării acesteia 
se va depune la sediul Inspectora-
tului de Poliţie Judeţean Hunedoara 
până la  data  de  20 .03 .2019. 
Concursul constă în 3 etape succe-
sive care se vor desfăşura la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Hunedoara, după cum urmează: 
-selecţia dosarelor de concurs, până 
la data de 06.02.2019; -proba prac-
tică în data de 25.03.2019, ora 10.00; 
-interviul în data de 28.03.2019, ora 
10.00. Relaţii suplimentare se pot 

obţine la sediul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Hunedoara -Servi-
ciul Resurse Umane, sau la telefon: 
0254.206.722, interior: 20113, de 
luni până vineri, între orele 08.00-
16.00.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante pe perioadă deter-
minată de timp, de 36 luni pentru 
implementarea Programului Nați-
onal de Cadastru şi Carte Funciară 
corespunzătoare funcţiilor contrac-
tuale de execuție din cadrul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Ilfov, după cum urmează: -1 
post de asistent registrator principal, 
gr.IA,  din cadrul  Serviciului 
Cadastru -Biroul de Înregistrare 
Sistematică. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului: -studii de 
specialitate: studii universitare de 
lungă durată cu licență sau absolvite 
cu diplomă: specializarea drept; 
-vechime în specialitate: minim 6 ani 
şi 6 luni; -muncă în echipă; -capaci-
tate de asimilare rapidă a informați-
i lor  noi ;  -rezistență la  stres , 
flexibilitate, atenție la detalii, minu-
țios, 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; -1 post de asistent registrator 
principal, gr.I, din cadrul Serviciului 
Cadastru -Biroul de Înregistrare 
Sistematică. Cerinţele specifice 
pentru ocuparea postului: -studii de 
specialitate: studii universitare de 
lungă durată cu licență sau absolvite 
cu diplomă: specializarea drept; 
-vechime în specialitate: minim 3 ani 
şi 6 luni; -muncă în echipă; -capaci-
tate de asimilare rapidă a informați-
i lor  noi ;  -rezistență la  stres , 
flexibilitate, atenție la detalii, minu-
țios, 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 
dosarelor de concurs este 30.01.2019, 
inclusiv, ora 16.30, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară 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 scrisă: în data de 
07.02.2019, ora 10.00; Interviul: în 
data de 12.02.2019, de la ora 10.00. 
D a t e  d e  c o n t a c t :  t e l e f o n : 
021.224.60.85, interior: 126, e-mail: 
if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.
(4) din HG nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de timp, corespunzător funcţiei 
contractuale de execuție din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov, după cum urmează: 
-1 post de asistent registrator prin-
cipal, gr.IA, din cadrul Serviciului 
Publicitate Imobiliară -Biroul de 
Relații cu Publicul -Cornetu. Cerin-
ţele specifice pentru ocuparea 
postului: -studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată 
cu licență sau absolvite cu diplomă: 
specializarea drept; -vechime în 
specialitate: minim 6 ani şi 6 luni; 
-muncă în echipă; -capacitate de 
asimilare rapidă a informațiilor noi; 
-rezistență la stres, f lexibilitate, 
atenție la detalii, minuțios, perseve-
rență; -comportament profesional 
integru şi conduită ireproşabilă; 
-cunoştinţe operare calculator. 
Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs este 30.01.2019, inclusiv, 
ora 16.30, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate 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  sc r i să :  în  da ta  de 
07.02.2019, ora 10.00; Interviul: în 
data de 12.02.2019, de la ora 10.00. 
D a t e  d e  c o n t a c t :  t e l e f o n : 
021.224.60.85, interior: 126, e-mail: 
if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.
(4) din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare.

l Anunț privind selecția pentru 
desemnarea unui membru în Consi-
liul de Administrație al Parking 
Focşani S.A. Consiliul Local al 
Municipiului Focşani, în calitate de 
autoritate publică tutelară a Parking 
Focşani S.A., prin comisia de 
selecție, anunță declanşarea proce-
durii de selecție pentru desemnarea 
unui membru în Consiliul de Admi-
nistrație al Parking Focşani S.A., în 
conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.109/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare şi H.G. 
nr.722/2016, în următoarele condiții: 
Număr de posturi - 1(unu) adminis-
trator neexecutiv. Pot candida 
persoanele care îndeplinesc urmă-
toarele condiții: • studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; • să aibă cetă-
țenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; • să cunoască limba 
română (scris și vorbit); • capacitate 
deplină de exercițiu; • stare de sănă-
tate corespunzătoare funcției pe 
care candidează, atestată pe bază de 
document medical; • să nu aibă 
înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar; 
• experiență în  îmbunătățirea  
performanței societăților sau regiilor 
autonome; • minim 5 ani experiență 
profesională; • să nu fi fost destituit 
dintr-o funcție publică sau să nu fi 
încetat contractul  individual de 
muncă pentru motive imputabile 
salariatului  în ultimii  5 ani; • 
persoanele care nu pot fi fondatori , 
potrivit art.6 alin (2) din Legea 
31/1990 privind societățile, republi-

cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu vor putea fi nici admi-
nistratori; • să nu facă parte din mai 
mult de 3 (trei) consilii de adminis-
traţie ale unor întreprinderi publice, 
aşa cum sunt definite de O.U.G. nr. 
109/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, la data depunerii 
candidaturii; • să evite situațiile de 
conflict de interese sau incompatibi-
lități prevăzute de O.U.G. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
Legea 31/1990 republicată, cu modi-
ficările   şi completările ulterioare. 
Candidații selectați conform condi-
țiilor de mai sus, vor fi evaluați pe 
baza matricei Consiliului. Aliniere 
cu Scrisoarea de aşteptări ( în cazul 
persoanelor din lista scurtă). Termen 
limită de înscriere a candidaturii: 
14.02.2019, ora 16,30. Pentru infor-
mații suplimentare referitoare la 
depunerea candidaturilor, persoa-
nele interesate pot accesa  site-ul 
www.focsani.info  sau contacta 
comisia de selecție la numărul de 
telefon 0237213416.

l Institutul Naţional de Statistică 
o rgan izează  concurs  pent ru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: Direcția  
de Afaceri  Europene  şi Cooperare 
Internațională, Compartimentul de 
statistică internațională: -1 post 
consilier superior- Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice:  
minim 7 ani; •studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental de ierarhizare (DFI) 
știinţe sociale; •cunoștinţe de limba 
engleză, nivel avansat, scris şi vorbit; 
•cunoștinţe de operare PC și utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv lucrul cu Excel 
şi Word– nivel mediu.  Direcția 
Generală de Exploatare şi Gestio-
nare a Surselor de Date Statistice- 
Direcția Registrul Statistic al 
Intreprinderilor- Compartimentul 
de metodologia evaluării calității 
datelor statistice: -2 posturi expert 
debutant-  Condiţ i i  specif ice : 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
0 ani; •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; •cunoștinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu bazele de date utilizând 
Visual FoxPro, MS Office- nivel 
mediu. Direcția Generală de  Mana-
gement al Resurselor- Direcția de 
Buget şi Contabilitate- Comparti-
ment buget si salarii: 1 post consilier 
super ior-  Condi ţ i i  spec i f ice : 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani; -studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, ramura de 
ştiinţă (RSI) ştiinţe economice; 
-cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
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activităţii, respectiv lucrul cu bazele 
de date utilizând Visual FoxPro, MS 
Office– nivel avansat. Direcția Gene-
rală de  Management al Resurselor- 
Di rec ţ ia  de  Resurse  Umane 
Serviciul resurse umane: 1 post 
consilier superior- Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 7 ani; •studii universitare de 
l icenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, domeniul 
fundamental de ierarhizare (DFI) 
ştiinţe sociale; •cunoştinţe de 
operare PC şi utilizare software 
specific desfăşurării activităţii, 
respectiv MS Office -nivel avansat. 
Direcţia Generală de  Management 
al Resurselor- Direcţia de Resurse 
Umane- Serviciul pregătire profesi-
onală- Compartiment informaţii 
clasificate: -1 post consilier debu-
tant- Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 0 ani; 
•studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi vorbit; 
•cunoştinţe de operare PC şi utili-
zare software specific desfăşurării 
activităţii, respectiv MS Office -nivel 
mediu. Direcţia Generală de  Mana-
gement al Resurselor, Direcția de 
achiziții, investiții şi servicii admi-
nistrație generală- Serviciul de 
achiziții: -3 posturi consilier supe-
rior- Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 7 
ani; •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu Excel şi Word- nivel 
avansat. Concursul se organizează 
la sediul Institutului Naţional de 
Statistică din Bucureşti, Bd. Liber-
tăţii 16, sector 5, Bucureşti, în data 
de 20 februarie 2019, ora 10:00, 
proba scrisă. Cunoştințele de calcu-
lator şi limba engleză se vor testa în 
baza art. 46 alin. (1) din H.G. 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, respectiv atât în 
cadrul probei scrise cât şi în cadrul 
interviului. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în perioada 
15.01.2019– 04.02.2019 la sediul 
Institutului Naţional de Statistică. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 
49  din H.G. nr.611/2008, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs 
aprobate şi bibliografia stabilită se 
afişează la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică şi pe site-ul Insti-
tutului Naţional de Statistică (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Institutului Naţional 
de Statistică şi la numărul de 
telefon: (021)317.77.82., persoană de 
contact– Ghețu Iuliana Mihaela, 
consilier, mihaela.ghetu@insse.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii  contractuale temporar 
vacante, pe durată determinată: -1 
(un) post asistent medical principal 
(PL), specialitatea generalist -Labo-
rator Analize Medicale Microbio-
logie; -1 (un) post asistent medical 
generalist (PL) -Secţia Clinică XI 
Boli Infecţioase Copii; -1 (un) post 
asistent medical debutant generalist 
(PL) -Secţia Clinică VIII Boli Infec-
ţioase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post 
asistent medical debutant generalist 
(S) -Secţia Clinică XII Terapie 
Intensivă Copii; -1 (un) post -0,5 
normă, asistent medical principal 
(PL), specialitatea laborator -Servi-
c iul  de  Anatomie  patologică 
-Compartiment prosectură; -1 (un) 
post registrator medical (M) -Labo-
rator Analize Medicale Biochimie; -2 
(două) posturi registrator medical 
(M) -Compartiment Primiri Urgenţe 
de specialitate; -1 (un) post regis-
trator medical (M) -Birou Informa-
tică şi Arhivă Medicală; -1 (un) post 
statistician medical (M) -Birou 
Informatică şi Arhivă Medicală; -1 
(un) post inginer specialist gr.IA (S) 
-Birou Tehnic. Concursul se va 
desfăşura la sediul institutului, după 
următorul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 22.01.2019, 
ora 13.00; -Testarea psihologică: în 
data de 31.01.2019, ora 10.00 
(pentru toate posturile); -Proba 
scrisă: în data de 04.02.2019, ora 
10.00 (pentru toate posturile); 
-Proba  prac t i că :  în  data  de 
08.02.2019, ora 10.00 (pentru postu-
rile de asistent medical, statistician 
şi registrator medical); -Proba 
interviu: în data de 08.02.2019, ora 
10.00 (pentru postul de inginer 
specialist gr.IA). Pentru participarea 
la concurs pentru postul de asistent 
medical principal generalist (PL), 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de 
şcoală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; -5 
ani vechime ca asistent medical; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru participarea la concurs 
pentru postul de asistent medical 
principal laborator (PL), candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de şcoală sanitară 
sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare; -examen pentru obţinerea 
gradului de principal în specialitatea 
laborator; -5 ani vechime ca asistent 
medical; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru participarea la 
concurs pentru postul de asistent 
medical generalist (PL), candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de şcoală sanitară 

sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare; -6 luni vechime ca asistent 
medical; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru participarea la 
concurs pentru postul de asistent 
medical debutant (S), candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -fără vechime. Pentru 
participarea la concurs pentru 
postul de asistent medical debutant 
generalist (PL), candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -fără vechime. Pentru 
participarea la concurs pentru 
postul de registrator medical, statis-
tician medical, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-diplomă de studii medii de speciali-
tate sau diplomă de studii medii 
-concurs pentru ocuparea postului; 
-6 luni vechime în activitate. Pentru 
participarea la concurs pentru 
postul de inginer specialist gr.IA, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -diplomă de 
licenţă -concurs pentru ocuparea 
postului; -6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr.Matei Balş”, persoană de contact: 
tehnician economist Ştefan Alexan-
dru-Marius, telefon: 021.201.09.80 
-interior: 3055, adresă e-mail: 
marius.stefan@mateibals.ro. 

CITAŢII
l Se citează pârâtul Crețu Adrian 
Ciprian, C39, ora 8.30, Judecătoria 
Iaşi, termen 11.02.2019, dos. nr. 
19130/245/2018, divorț, reclamant 
Crețu Mihaela Andreea.

l SC Elremo Rest SRL in calitate 
de parat, cu ultimul sediu cunoscut 
in Iasi, Str. Ignat Nr. 15, Spaţiu 
Comercial, cam 2, et. P, Jud Iasi, 
af lat in litigiu cu E.ON Energie 
Romania SA, este citat pentru a se 
prezenta la sediul Judecatoriei Iasi, 
cu sediul in Iasi, Bd. Str. Anastasie 
Panu nr. 25, Jud Iasi, in dosarul nr. 
35546/245/2017, la termenul din 
data de 14.02.2019, camera sala 4, 
complet c15, ora 08:30.

l Lupusoru Ana Loredana cheama 
la Judecatoria Iasi, str. Anastasie 
Panu, nr.25 in data de 06.02.2019 pe 
I o n e s c u  I o a n ,  i n  d o s a r  n r. 
19066/245/2018, avand ca obiect 
situatie juridica minor, accord de 
mediere.

l Se citează Enache Iuliana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Lunca Corbului, jud. Argeş, 
pârâtă în Dosarul nr. 1512/828/2017, 

având ca obiect anulare act, la Jude-
cătoria Topoloveni (Argeş), termen 
30.01.2019, ora 9.

l Gherasie Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Suteşti, 
județul Vâlcea şi reşedința în Grecia, 
la Atena, este citată în calitate de 
pârâtă în procesul de divorț cu 
Gherasie Nicolae Constantin în data 
d e  2 9 . 0 1 . 2 0 1 9  î n  d o s a r u l 
nr.2753/223/2017 la Judecătoria 
Drăgăşani.

l Zahan Samson si sotia, nascuta 
Magurean Veronica sunt citati in 
21.01.2019 la Tribunalul Cluj, orele 
12.00 in dosar civil 7911/328/2017 
pentru uzucapiune.

DISPARITII
l Aducem la cunoştința publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei 
Bucureşti, sect.4, se află cererea din 
07.12.2018, având ca obiect deschi-
derea procedurii de declarare a 
morții numitei Ciobanu loana, CNP: 
2540114400201, cu ultimul domi-
ciliu în Municipiul Bucureşti, Şos.
Giurgiului, nr. 119, bl.11, sc.2, et.5, 
ap. 54, sect.4. lnvităm orice persoană 
care cunoaşte date în privința dispă-
rutei să le comunice instanței de 
judecată.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta in dosarul nr. 4627/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentinței 
nr. sentinței nr. 41CC din 18.12.2018 
privind pe SC Romcab SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 04.02.2019, întocmirea tabe-
lului preliminar al creanțelor 
25.02.2019, întocmirea tabelului 
definitiv 25.03.2019, prima Adunare 
a Creditorilor avand loc in data 
04.03.2019 orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Cabinet Individual de Insolventa 
Ilie Laurentiu Dragos cu sediul 
social in Mun. Caracal, str. Traian, 
nr. 102, jud. Olt, notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata 
a debitoarei SC ELVAST TRANS 
SRL, cu sediul in Mun. Constanta, 
str. Soveja, nr. 76, bloc FT3B, sc. B, 
et. 1, ap. 23, jud. Olt, J13/1936/2005; 
CUI 17677372, conform Incheiere 
de sedinta nr. 3/2019 din 07.01.2019, 
dosar 6998/118/2018 a Tribunalului 
Constanta Sectia a-II-a Civila. 
Termene: cereri de depunere creante 
21.02.2019; termen intocmire, 
afisare tabel preliminar 04.03.2019; 
termen intocmire tabel definitiv 
29.03.2019; data Adunarii credito-
rilor 08.03.2019, ora 12.00, str. 
Traian, nr. 102, Mun. Caracal, jud. 
Olt, pentru: confirmarea lichidato-
rului judiciar, a onorariului, si apro-
barea raport intocmit conf. art. 97 si 
incidenta art. 169 din Legea 85/2014. 
Relatii la telefon 0788469204.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform sentintei nr. 
955 din data de 28.12.2018 pronun-

ţată de Tribunalul Prahova, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal - Biroul faliment, în 
dosarul nr.2329/105/2018, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului debitoarei Coco Expert 
Construct SRL, Sat Mărginenii de 
Jos, Comuna Filipeştii de Târg, Str. 
Mărginenii de Jos, Nr. 633, Județ 
Prahova,  J29/1542/2013,  CIF 
32295619.Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor nascute in cursul proce-
durii este 11.02.2019. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor 
este 12.03.2019. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv conso-
lidat este 11.04.2019.  

l SC Romtami SRL avand sediul in 
municipiul Bucuresti, Strada Padu-
retu, Nr.21A, Sector 6, titular al 
planului P.U.Z.-Hala Depozitare, 
Imprejmuire Teren,  Uti l i tati , 
comuna Clinceni N.C.60707 judetul 
Ilfov anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului-Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei 
Lukoil) sector 6 de luni pana joi 
intre orele 900-1100. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in 
scr i s  l a  sed iu l  A .P.M.  I l fov 
(tel.021/4301523) in termen de 18 
zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Parchetul De Pe Langa Tribu-
nalul Ilfov avand sediul in orasul 
Buftea, Strada Stirbei Voda, Nr.18, 
judet Ilfov, titular al planului 
P.U.Z.-Sediu pentru Parchetul de pe 
langa Tribunalul Ilfov si Parchetul 
de pe langa Judecatoria Buftea, cod 
postal 070000, str.Stirbei Voda, 
Nr.53A, N.C.58463, judetul Ilfov 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune 
a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediu-
lui-Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 
6 de luni pana joi intre orele 9:00-
11:00. Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in 
termen de 18 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare. Denumirea titu-
larului: Tatu Bar&Grill S.R.L. 
titular al proiectului Micro Fabrica 
De Bere, anunta publicul interesat 
asupra luarii  deciziei etapei de inca-
drare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului-Ilfov in cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului si de evaluare 
adecvata, pentru proiectul construire 
micro fabrica de bere, propus a fi 
amplasat in str. Linia Teiului, Caciu-
lati, Comuna Moara Vlasiei, Jud.
Ilfov. NU SE SUPUNE EVALU-
ARII IMPACTULUI ASUPRA 
M E D I U L U I  S I  E VA L U A R I I 
ADECVATE. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consulatate la sediul 
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Agentiei pentru Protectia Mediu-
lui-Ilfov din Bucuresti, str.Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6, in zilele de 
luni pana joi, intre orele 9-13, 
precum si la urmatoarea adresa de 
internet:http:/apmif.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 5 
zile de la data publicarii prezentului 
anunt, pana la data de 21.01.2019

ADUNĂRI GENERALE
l Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor FITOTE-
RAPIA S.A.: Având în vedere: 
•prevederile Legii nr. 31/1990 repu-
blicată şi a Actului constitutiv al 
Societăţii Fitoterapia SA, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comer-
ţ u l u i  B u c u r e ş t i  s u b  n r 
J40/3935/1991, C.U.I. RO 459497 
(„Societatea„), •Decizia Consiliului 
de Administraţie al Societăţii nr. 15 
din data de 07.12.2018, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii  Fitoterapia S.A. convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii („Adunarea”) 
pentru data de 15.02.2019, ora 12, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, Bd 
Timişoara, nr.50, sector 6, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul 
zilei de 01.02.2019 considerată „data 
de referinţă” în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Societate. În 
cazul în care la prima convocare nu 
se vor îndeplini condiţii le de 
cvorum, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Fitoterapia S.A. 
se  va  desfăşura  pe  data  de 
16.02.2019, la aceeaşi oră şi acelaşi 
loc. Ordinea de Zi: 1. Aprobarea 
prelungirii mandatului membrilor 
Consiliului de Administraţie pentru 
o perioadă de patru ani, respectiv: 
Domnul Meletie Andrei, cetăţean 
român, născut la data de 28.08.1954 
în Oraşul Scorniceşti Jud. Olt în 
calitate de administrator, Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie al 
SC Fitoterapia SA, prelungirea 
mandatului pentru o perioadă de 
patru ani, de la data de 16.02.2019 
la data de 16.02.2023; Domnul 
Popescu Toma, cetăţean român, 
născut la data de 16.10.1958, Loc 
Orleşti Jud. Valcea, în calitate de 
administrator, membru al Consi-
liului de Administraţie al SC Fitote-
rapia SA, prelungirea mandatului 
pentru o perioadă de patru ani, de la 
data de 16.02.2019 la data de 
16.02.2023; Domnul Băjănaru 
Costică cetăţean român, născut la 
data de 08.12.1940 în Com Răsuceni 
jud. Giurgiu în calitate de adminis-
trator, membru al Consiliului de 
Administraţie al SC Fitoterapia SA, 
prelungirea mandatului pentru o 
perioadă de patru ani, de la data de 
16.02.2019 la data de 16.02.2023; 2. 
Împuternicirea Doamnei Niculescu 
Ioana, cetăţean român, născută la 
data de 04.02.1958, în Oraşul 
Roşiorii de Vede Jud. Teleorman, să 
îndeplinească toate procedurile şi 
formalităţile prevăzute de lege 
pentru aducerea la îndeplinire a 
hotărârii Adunării, să depună şi să 
ridice acte, să semneze în numele şi 
pe seama Societăţii toate documen-
tele necesare, precum şi să repre-
zinte Societatea în faţa oricăror 
autorităţi publice/ persoane juridice 

de drept privat, în special în relaţia 
cu Registrul Comerţului. Începând 
cu data publicării convocatorului 
Adunării, toate materialele informa-
tive aferente Adunării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din Bucureşti, bd. Timi-
şoara nr.50, sector 6, zilnic, de luni 
până vineri, între orele 10.00-14.00. 
Acţionarii vor putea solicita copii 
ale acestor documente. Solicitarea 
va putea fi adresată, în scris, prin 
curier, la adresa Societăţii situate în 
localitatea Bucureşti, bd Timişoara 
nr.50, sector 6, ori prin fax la 
numărul 021/444.01.55. Indiferent 
de modul de transmitere, solicitările 
vor fi semnate de acţionari sau de 
reprezentanţii acestora şi vor fi înso-
ţite de documente purtând menţi-
unea „conform cu originalul“ şi 
semnătura acţionarului /reprezen-
tantului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi– acolo 
unde este cazul– calitatea de repre-
z e n t a n t  a  s e m n a t a r i l o r.  D e 
asemenea, solicitările vor indica 
adresa poştală, adresa de e-mail, sau 
numărul de fax unde respectivul 
acţionar doreşte să primească copii 
ale documentelor menţionate ante-
rior. Conform prevederilor legale în 
vigoare, numai persoanele care sunt 
înregistrate ca acţionari la sfârşitul 
zilei de 01.02.2019 au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul 
Adunării. Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de refe-
rinţă pot participa la Adunare 
personal sau prin împuternicit. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să 
participle la Adunare este permis 
prin simpla probă a identităţii aces-
tora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identi-
tate, sau în cazul persoanelor juri-
dice şi a acţionarilor persoane fizice 
fără capacitate de exerciţiu, cu 
dovada calităţii de reprezentant 
legal. Acţionarii pot participa la 
Adunare şi prin împuternicit, pe 
bază de procură, porivit reglementă-
rilor aplicabile. Formularele de 
procuri speciale vor fi completate şi 
semnate în trei exemplare: un exem-
plar va fi depus sau transmis prin 
poştă, sau curier la sediul Societăţii 
situate în Bucureşti, B-dul Timi-
şoara nr.50, sector 6, ori prin fax la 
numărul 021/444.01.55, astfel încât 
să ajungă la destinaţie până cel mai 
târziu 13.02.2019 ora 12.00, un 
exemplar va fi înmânat împuternici-
tului şi al treilea exemplar va 
rămâne la acţionarul reprezentat. În 
situaţia în care exemplarul destinat 
Societăţii este transmis prin fax, 
procura specială va trebui să aibă 
ataşată o semnătură electronică 
extinsă. Procurile generale se depun/ 
transmit Societăţii în termenul şi 
modalitatea sus-menţionată, în 
copie,  cuprinzând menţiunea 
conform cu originalul şi semnătura 
reprezentantului. Voturile transmise 
prin corespondenţă vor fi luate în 
considerare dacă sunt înregistrate la 
Societate cel târziu la data de 
13.02.2019 ora 12.00. Voturile prin 
corespondenţă vor fi trimise prin 
scrisoare recomandată la sediul 
social al Societăţii (mai sus menţi-
onat), într-o formă clară şi precisă, 
conţinând menţiunea „pentru”, 
„împotriva“ ori „abţinere“ cu 
privire la fiecare problemă supusă 

aprobării. Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5 % din capi-
talul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de Adunare; 
b) de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
Adunării. Pentru exercitarea drep-
tului de a introduce puncte pe 
ordinea de zi /dreptului de a a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a 
fi  incluse pe ordinea de zi  a 
Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor 
putea transmite solicitarea în scris 
prin servicii de curierat, la adresa 
Societăţii situate în Bucureşti, bd 
Timişoara nr.50, sector 6 în cel mult 
15 zile de la data publicării anun-
ţului de convocare în Monitorul 
Oficial al României şi în presă. Soli-
citările vor fi semnate de acţionari 
sau de reprezentanţii acestora şi vor 
fi însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul şi 
semnătura acţionarului/ reprezen-
tantului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi– acolo 
unde este cazul– calitatea de repre-
zentant legal sau, după caz, de 
împuternicit a semnatarilor. Infor-
maţii suplimentare cu privire la 
convocarea şi desfăşurarea Adunării 
se pot obţine la sediul Societăţii la 
numărul de telefon 021.777.65.62.

LICITAŢII
l SC Bomas Distributions SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica bunurilor af late in 
patrimoniul societatii, respectiv 
magazine tip termopan, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus cu 
50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 17.01.2019, 22.01.2019, 
25.01.2019, 29.01.2019, 31.01.2019, 
05.02.2019, 07.02.2019, 12.02.2019, 
14.02.2019, 19.02.2019, 21.02.2019, 
26.02.2019, 28.02.2019, 05.03.2019, 
07.03.2019, 12.03.2019, 14.03.2019, 
19.03.2019, 21.03.2019, 26.03.2019, 
orele 12.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Anunț publicitar privind aren-
darea unui teren cu destinația agri-
co lă -  ca tegor ia  de  fo los in ță 
neproductiv, proprietatea privată a 
județului Ialomița, situat în extravi-
lanul comunei Giurgeni. La sediul 
Consiliului Județean Ialomița, situat 
în municipiul Slobozia, Piața Revo-
luției, nr.1, județul Ialomița, va avea 
loc la data de 01.02.2019, ora 11.00, 
licitație deschisă în vederea atribuirii 
prin arendare a unui teren cu supra-
fața de 307,6114ha, teren cu desti-
nație agricolă- categoria de folosință 
neproductiv, situat în extravilanul 
comunei Giurgeni, aparținând 
domeniului privat al județului 
Ialomița, în vederea arendării 
pentru exploatația agricolă, conform 
Hotărârii Consiliului Județean 
Ialomița nr.138/28.11.2018. Terenul 
menționat mai sus se arendează pe o 

perioadă de: -10 ani de la data 
semnării contractului de arendare 
pentru: -Cultura de cereale. Aren-
daşul poate solicita în scris, cu 
minim 12 luni înainte de expirarea 
duratei contractului de arendă, aren-
datoru lu i  re înno i rea  aces tu i 
contract, potrivit art.1848, alin.(1) 
din Codul Civil. Contractul se poate 
reînnoi pe un termen egal cu cel 
inițial prin Hotărâre a Consiliului 
Județean Ialomița. Arenda minimă 
de pornire a licitației este de 
1.000,00Lei/ha/an. Procedura de 
arendare: licitație deschisă. Criteriul 
de atribuire al contractului de aren-
dare este cel mai mare nivel al 
arendei ofertate- lei/ha/an. Garanția 
de participare- în cuantum de 5% 
din suma datorată arendatorului, cu 
titlu de arendă minimă (de la care se 
porneşte licitația pentru primul an al 
arendei, calculată la suprafața de 
307,6114ha). Caietul de sarcini se 
poate procura începând cu data 
publicării anunțului publicitar de la 
s e d i u l  C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n 
Ia lomița .  Caie tu l  de  sarc in i 
împreună cu instrucțiunile privind 
organizarea şi desfăşurarea proce-
durii de arendare se pot achiziționa 
la prețul de 20Lei. Termenul-limită 
de depunere a ofertelor este data de 
31.01.2019, ora 16.30, la registratura 
Consiliului Județean Ialomița. Data 
primirii solicitări de clarificări: 
23.01.2019. Deschiderea și evaluarea 
ofertelor va avea loc în data de 
01.02.2019, ora 11.00, la sediul 
Consiliului Județean Ialomița. Vala-
bilitatea ofertelor: 90 zile de la data 
depunerii. Limba de redactare a 
ofertei: română. Comunicarea rezul-
tatului licitației: în termen de 3 zile 
lucrătoare de la stabilirea ofertei 
câştigătoare. Încheierea contractului 
de arendare: în termen de 7 zile 
lucrătoare de la data la care arenda-
torul a informat ofertantul despre 
acceptarea ofertei sale. Informații 
suplimentare la numărul de telefon: 
0 2 4 3 . 2 3 0 . 2 0 1 ,  i n t . 2 4 4 ,  f a x : 
0243.233.000, Compartiment patri-
moniu public şi privat, persoană de 
contact: consilier Șelaru Gheorghe.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, vinde urmatoa-
rele bunuri: utilaje specifice turna-
torie: linii formare turnare; linii 
formare – 2 mecanizate (2 si 3); linie 
formare/turnare IMF Italia; instalatie 
regenerat nisip; masini de miezuit 
(Bicor); intalatie de preparat pulberi 
(Eirch Germania); masini de turnat 
centrifugal tip MTC consola (Ipcor); 
instalatie turnare continua bare; oale 
de turnare, poduri rulante diferite 
tonaje si dimensiuni; instalatie de 
sablat piese turnare (BR 60 SLIH), 
etc. echipamente de laborator: spec-
trograf; trusa incercari mecanice; 
spectometru de laborator; specto-
metru analitic; subler digital; defec-
toscop ultrasonic, etc. scule si 
echipamente: polizoare, bancuri de 
lucru, utilaje tamplarie strunguri tip 
paralel; strunguri tip carusel; masini 
de alezat si frezat; masina de frezat 
fus; masina de gaurit radiala; masina 
de mortezat; masina rectifcat univer-
sala, etc. birotica: calculatoare; impri-
mante; scanere; scaune de birou; 
dulapuri; rafturi, etc. Lista completa 
a bunurilor, poate fi consultata pe 
site-ul lichidatorului judiciar www.

andreiioan.ro. Licitatia se va tine in 
data de 18.01.2019 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitatia se va tine in data 
de 21.01.2019, 23.01.2019, 25.01.2019, 
28.01.2019, 30.01.2019, 01.02.2019, 
04.02.2019, 06.02.2019, 08.02.2019, 
11.02.2019, 13.02.2019, 15.02.2019, 
18.02.2019, 20.02.2019, 22.02.2019, 
25.02.2019, 27.02.2019, 01.03.2019, 
04.03.2019. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul 
lichidatorului judiciar insotite de 
toate documentele prevazute in regu-
lamentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei. 
Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. Telefon/
fax: 0244597808; email:office@andre-
iioan.ro; mobil: 0787344547; www.
andreiioan.ro.

PIERDERI
l Pierdut certificate constatatoare 
n r.  7 2 3 8 / 1 0 . 0 4 . 2 0 1 7  ş i  n r. 
8135/11.05.2018, emise conf. Legii 
359/2004, aparţinând II Șerban G. 
Alexandru din sat Raşi,  com. 
Sălcioara, jud. Ialomiţa, CUI: 
RO37373840, F21/142/2017. Se 
declară nule.

l Pierdut Atestat transport marfă 
pe numele Vintilă George, eliberat 
de ARR Dolj. Se declară nul.

l Declar pierdut și nul certificat de 
înregistrare emis de ORC Vâlcea, 
aparținând Olaru Bogdan-Ionuț II, 
având CUI: 31030958.

l Pierdut carnet student, Automa-
tica si Calculatoare, UPB, pe numele 
Slujitoru Adrian. Il declar nul.

l Pierdut Atestat Transport Marfa, 
Certificat de Pregatire Profesionala 
pe numele Motoiu Georgian Petronel 
0756980517.

l Pierdut act concesiune nr. 674 din 
fig. B, Parcela 2, Randul 13, Locul 
14A din Cimitirul Cernica 2 al Paro-
hiei Sfintii Trei Ierarhi -Pantelimon 
pe numele Weinheiner Victor. Il 
declaram nul. Tel. 0723056940.

l Pierdut contract de vânzare 
-cumpărare pe numele Vasile 
Camelia, emis de AFI în 2001.

l Pierdut carnet student, card sănă-
tate, vouchere de vacanţă pe numele 
Gul Irina Viorica-Toma.

l Subsemnatul Porușniuc Dumitru 
am pierdut adeverinţa achitare inte-
grală a apartamentului din str. 
Novaci nr. 1, bl. S15, sc. 2, et. 5, 
sector 5.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Mircea Sabin emisă de 
Facultatea de Inginerie şi Limbi 
Străine, Universitatea Politehnică 
Bucureşti.

l Pierdut contract de închiriere nr. 
1577 din 15.07.1999, pe numele 
Gavrilă Niculae din  București str. 
Samuil Vulcan nr. 53.


