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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm 
șofer cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. 
Plecare imediată. Relații la telefon: 
0739.615.651.

l Societatea DTK Rent Concept SA 
din Brașov, CUI 36085806, angajează 
2 cameriste - cod 516201. Relaţii la 
telefon: 0773/359.860.

l Bellinea SRL, cu sediul în jud.Sălaj, 
Zalău, strada Fabricii, nr.10, anga-
jează muncitor necalificat la asam-
blarea și montarea pieselor. CV-urile 
se pot depune la sediul firmei. Infor-
mații la telefon: 0040.260.618.101.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Trans-
porturi Navale -CERONAV, cu sediul 
în localitatea Constanța, str.Pescarilor, 
nr.69A, județul Constanța, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de inspector 
de specialitate, grad I, în cadrul Servi-
ciului Programe Europene și IMO, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 23.05.2019, 
ora 10.00; -proba orală (interviul) în 
data de 24.05.2019, ora 10.00. Această 
probă va fi susţinută doar de candi-
daţii declaraţi admiși la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență cu specializare în domeniul 
economic; -vechime în muncă de 
minim 6 ani și 6 luni; -experiență în 
domeniul marketingului de minim 1 
an. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
09.05.2019, ora 15.00, la sediul din str.
Pescarilor, Constanța. Relaţii supli-
mentare la sediul CERONAV, str.
Pescarilor, nr.69A, persoană de 
contact :  Pop  Ione la ,  t e l e fon: 
0241.639.595, e-mail: ionelapop@
ceronav.ro.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Trans-
porturi Navale -CERONAV, cu sediul 
în localitatea Constanța, str.Pescarilor, 
nr.69A, județul Constanța, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de inspector 
de specialitate, grad II, în cadrul 
Serviciului Logistică, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 

desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 21.05.2019, ora 10.00; -proba orală 
(interviul) în data de 22.05.2019, ora 
10.00. Această probă va fi susţinută 
doar de candidaţii declaraţi admiși la 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență; -vechime în 
muncă de minim 3 ani și 6 luni; -expe-
riență în domeniul achizițiilor publice 
de minim 1 an; -cunoștințe de limba 
engleză. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 09.05.2019, ora 15.00, la sediul 
din str.Pescarilor, Constanța. Relaţii 
suplimentare la sediul CERONAV, str.
Pescarilor, nr.69A, persoană de 
contact :  Pop  Ione la ,  t e l e fon: 
0241.639.595, e-mail: ionelapop@
ceronav.ro.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în localitatea Slatina, str.
Bulevardul Sfântul Constantin Brân-
coveanu, nr.1, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de execuție de: 
-antrenor tir cu arcul (număr posturi: 
1) -Compartiment Activități Sportive 
și de Agrement Club Nautic; -antrenor 
caiac canoe (număr posturi: 2) 
-Compartiment Activități Sportive și 
de Agrement Club Nautic; -inspector 
de specialitate, gradul II (număr 
posturi: 1) -Compartiment Achiziții 
Publice, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-depunere dosare concurs: 22.04.2019, 
ora 08.00-09.05.2019, ora 16.00; 
-selecția dosarelor: 10.05.2019; -proba 
scrisă: 20.05.2019, ora 10.00; -inter-
viul: 23.05.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Condiţii specifice: -inspector 
de specialitate, gradul II: -studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în specia-
litatea studiilor: minim 6 luni; 
-antrenor tir cu arcul: -studii -școală 
de antrenori sau ANEFS specializarea 
tir cu arcul; -vechime în exercitarea 
funcției: nu este cazul; -antrenor caiac 
canoe: -studii -școală de antrenori sau 
ANEFS specializarea caiac canoe; 
-vechime în exercitarea funcției: nu 
este cazul. 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 08.00-14.00, sau la 
telefon: 0349.738.657.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială Satu Mare, cu sediul 
în Satu Mare, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.8, judeţul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare, în baza HG 
nr.611/2008, pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții publice vacante: 
-consilier, clasa I, grad profesional 
superior (studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul asistenţei 
sociale și vechime în specialitatea 
studiilor 7 ani) din cadrul Serviciului 
Beneficii  de Asistenţă Socială, 
Programe de Servicii Sociale, Inclu-
ziune Socială, Egalitate de Șanse; 
-consilier, clasa I, grad profesional 
superior (studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul economic și 
vechime în specialitatea studiilor 7 
ani) din cadrul Serviciului Beneficii 
de Asistenţă Socială, Programe de 
Servicii sociale, Incluziune Socială, 
Egalitate de Șanse. Concursul va avea 
loc în data de 21.05.2019, ora 10.00, 
proba scrisă, și în termen de 5 zile de 
la afișarea rezultatelor la proba scrisă 
-interviul. Depunerea dosarelor de 
concurs se face în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului. 
Condiţiile de participare la concurs, 
bibliografia și actele solicitate candi-
daţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate la sediul agenţiei și pe 
site-ul instituţiei. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefon: 0261.706.922, 
interior: 121, fax: 0361.884.980, mail: 
ajpis.satu-mare@mmanpis.ro, 
persoană de contact: Czumbil Zsolt, 
inspector superior în cadrul AJPIS 
Satu Mare.

l Primăria Comunei Dobroești, județ 
Ilfov, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei publice de execuţie 
vacante de: -1 post inspector, clasa I, 
grad profesional asistent -Comparti-
mentul Analiză și Elaborare Docu-
mente Primar Secretar și Consiliul 
Local Monitorizare Servicii Publice și 
Mediu. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.54 și 
art.57 din Legea nr.188/1999, Statutul 
funcţionarilor publici, r2, cu modifică-
rile și completările ulterioare, la care 
se adaugă condiţiile de participare 
pentru funcția publică de execuție de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent -Compartimentul Analiză și 
Elaborare Documente Primar Secretar 
și Consiliul Local Monitorizare 
Servicii Publice și Mediu: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
științe ale comunicării; -cunoștințe 
operare în domeniul tehnologiei infor-
mației -nivel avansat; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 1 an. 
Condițiile de desfășurare a concur-
sului: -dosarele de înscriere se depun 
în termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dobroești, Cuza Vodă, nr.23, 
comuna Dobroești, judeţul Ilfov. 
Persoană de contact este doamna 
Tudor Natalia-Emanuela -referent, 
clasa III, grad profesional principal, 
P r i m ă r i a  D o b ro e ș t i ,  t e l e fo n : 
021.255.33.20. Data organizării 
concursului: -proba suplimentară 
(eliminatorie) în domeniul tehnologiei 
informații lor -nivelul avansat: 
20.05.2019, ora 09.00; -proba scrisă: 
22.05.2019, ora 10.00; -interviul va 

avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de 
la afișarea rezultatelor probei scrise. 
Locul de desfășurare a concursului, 
inclusiv proba suplimentară (elimina-
torie) în domeniul tehnologiei informa-
țiilor -nivelul avansat va avea loc la 
sediul Primăriei Dobroești, din str.
Cuza Vodă, nr.23, comuna Dobroești, 
jud.Ilfov. Alte informaţii referitoare la 
organizarea concursului, procedura de 
organizare și desfășurare a probei 
suplimentare în domeniul tehnologiei 
informațiilor pot fi obţinute la telefon: 
021.255.33.20.

l Primăria Comunei Jucu, cu sediul 
în localitatea Jucu de Sus, nr.112, 
județul Cluj, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcției publice vacante de 
consilier asistent -Compartiment 
Contabilitate, 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 20.05.2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 24.05.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii: studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
științe economice; -vechime: minim 1 
an; -candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Jucu, locali-
tatea Jucu de Sus, nr.112, județul Cluj. 
Relaţii  suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Jucu, localitatea 
Jucu de Sus, nr.112, județul Cluj, 
persoană de contact: Hodis Brindusa 
-secretarul Comunei Jucu, telefon: 
0264.233.084, fax: 0264.233.086, 
e-mail: office@primariajucu.ro.

l Primăria Orașului Murfatlar, cu 
sediul în localitatea Murfatlar, str.
Calea Dobrogei ,  nr.1 ,  judeţul 
Constanţa, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea unei (1) funcţii publice de 
execuție vacante: inspector, clasa I, 
gradul profesional principal, Compar-
timentul ADPP Urmărirea Veniturilor, 
Executări Silite, Achiziții Publice. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Orașului Murfatlar astfel: 
-proba scrisă în data de 20.05.2019, 
ora 10.00; -proba interviu: data și ora 
interviului vor fi anunțate după proba 
scrisă. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superi-
oare cu diplomă de licenţă în știinţe 
financiar-contabile; -vechime: 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv până pe 08.05.2019, la sediul 
Primăriei Orașului Murfatlar. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
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concurs: la sediul instituției Primăriei 
Oraşului Murfatlar, persoană de 
contact: Zugravu Simona -consilier, 
grad profesional superior, telefon/fax: 
0241.234.350, e-mail: consiliu-local@
primaria-murfatlar.ro.

l Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 
1, Bucureşti, scoate la concurs, în data 
de 21.05.2019, la sediul ministerului, 
două posturi vacante de consilier grad 
profesional superior - Direcția manage-
mentul resurselor cinegetice. Candi-

daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcțio-
narilor publici republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul silvicultură. 
Vechime în specialitatea studiilor nece-

sară participării la concurs: minimum 
7 ani; Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 21.05.2019 ora 10:00 - 
proba scrisa. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea 
a -III- a, la sediul Ministerul Apelor Și 
Pădurilor.

l Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu 
sediul în Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 
1, Bucureşti, scoate la concurs, în data 
de 20.05.2019, la sediul ministerului, 
postul vacant de consilier grad profesi-
onal superior - Serviciul corp control 
ministru. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate - studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în următoarele speciali-
zări: îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare 
rurală, hidrologie şi meteorologie sau 
amenajări şi construcţii hidrotehnice. 
Vechime în specialitatea studiilor nece-
sară participării la concurs: minimum 
7 ani; Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 20.05.2019 ora 10:00 - 
proba scrisa. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
-III- a, la sediul Ministerul Apelor Și 
Pădurilor.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la 
concurs, în data de 23.05.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier 
juridic, grad profesional superior - 
Compartiment Contencios; Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speciali-

tate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ramura de ştiințe: juridice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 7 ani; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, disponibilitate pentru deplasări, 
aptitudini de comunicare şi de redac-
tare foarte bune; Data de desfăşurare a 
concursului: 23.05.2019 - ora 10.00 - 
proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea a 
-III- a, respectiv în perioada 19.04.2019-
08.05.2019, la sediul ANOFM. Persoană 
de contact: Felicia Călugăru, tel. 
021.303.98.58, email felicia.calugaru@
anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Brăila, cu sediul în 
Brăila, B-dul. Dorobanților, nr. 603-605, 
scoate la concurs, în data de 23.05.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional asistent - Comparti-
ment Medierea muncii, consiliere, 
orientare şi formare profesională; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoştințe operare PC - 
nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, aptitudini de comunicare şi 
redactare foarte bune; Data de desfăşu-
rare a concursului: 23.05.2019 - ora 
10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea a 
-III- a, respectiv în perioada 19.04.2019-
08.05.2019, la sediul, la sediul AJOFM 
Brăila. Persoană de contact: secretari-

atul AJOFM Brăila, tel. 0239.611.386, 
email ajofm@br.anofm.ro

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Brăila, cu sediul în 
Brăila, B-dul. Dorobanților, nr. 603-605, 
scoate la concurs, în data de 22.05.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional debutant - Punct de 
lucru Făurei; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Cunoştințe 
operare PC - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea compe-
tenţelor respective, emise în condiţiile 
legii; Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare şi 
redactare foarte bune; Data de desfăşu-
rare a concursului: 22.05.2019 - ora 
1000 - proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea a 
-III- a, respectiv în perioada 19.04.2019-
08.05.2019, la sediul, la sediul AJOFM 
Brăila. Persoană de contact: secretari-
atul AJOFM Brăila, tel. 0239.611.386, 
email ajofm@br.anofm.ro

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud, cu 
sediul în Bistriţa, Str. Gării, nr. 2-4, scoate 
la concurs, în data de 23.05.2019, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional superior - Punct de lucru 
Năsăud; Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate - studii superioare universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual; Data de desfă-
şurare a concursului: 23.05.2019 - ora 
10:00 - proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea a 
-III- a, respectiv în perioada 19.04.2019-
08.05.2019, la sediul AJOFM Bistriţa-Nă-
săud. Persoană de contact: secretariatul 
AJOFM Bis tr i ţa -Năsăud,  te l . 
0263.236.296; email ajofm@bn.anofm.ro

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Timiş, cu sediul în 
Timişoara, B-dul Republicii, nr. 21, 
scoate la concurs, în data de 14.05.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agen-
ţiei, următorul post temporar vacant: 
Inspector, grad profesional superior - 
Compartiment Înregistrare şi stabilire 
drepturi şomeri; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de specia-
litate - studii superioare universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
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echivalentă; Cunoștințe operare PC - 
nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 7 ani; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual; Data de desfășurare a 
concursului: 14.05.2019 - ora 10:00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea a 
-III-  a ,  respectiv în perioada 
19.04.2019-26.04.2019, la sediul 
AJOFM Timiș. Contact: Secretariatul 
AJOFM Timiș, tel. 0256.294.231, email 
ajofm@tm.anofm.ro.

l Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Vâlcea organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioada determinata a 
funcţiei contractuale de conducere 
temporar vacante de director tehnic: 
09.05.2019, ora 15.00, Comp. RUNOS 
-termen limita depunere dosarele 
concurs; 13.05.2019, ora 15.00 -termen 
afișare rezultate selecţie dosare; 
14.05.2019, ora 15.00 -termen depunere 
contestaţie  cu privire la selecţia dosa-
relor; 15.05.2019, ora 15.00 -termen 
afișare rezultate contestaţii cu privire la 
selecţia dosarelor; 20.05.2019, ora 9.00, 
sediul central al SAJ Valcea, etaj 2 
-data, ora și locul desfășurării primei 
probe a concursului-testul-grilă de 
verificare a cunoștinţelor din legislaţia 
specifică postului; 20.05.2019, ora 13.00 
-termen afișare rezultate test-grilă; 
21.05.2019, ora 13.00 -termen depunere 
contestaţie cu privire la notarea probei 
scrise; 22.05.2019, ora 13.00 -termen 
afișare rezultate contestaţii cu privire la 
notarea probei scrise. Daca nu exista 
contestaţii la testul-grila si este 
exprimat in scris acordul candidatilor 
pentru continuarea concursului, cale-
darul concursului va fi urmatorul: 
20.05.2019, ora 14.00 -susţinerea 
proiectului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului (in 
conditiile in care nu exista contestatii la 
testul-grila si este exprimat in scris 
acordul candidatilor pentru continu-
area concursului) si interviul de 
selectie; 21.05.2019, ora 11.00 -termen 
în care se afișează rezultatele finale; 
22.05.2019, ora 11.00 -termen depunere 
contestaţie cu privire la rezultatele 
finale; 23.05.2019, ora 11.00 -termen 
afișare rezultate contestaţii cu privire la 
rezultatele finale; 23.05.2019, ora 15.00 
-termen afișare rezultate concurs-
ADMIS/RESPINS. Daca exista contes-
tati i  la  testul-gri la,  caledarul 
concursului  va  fi  urmatorul : 
23.05.2019, ora 9.00 - susţinerea proiec-
tului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului (in 
conditiile in care exista contestatii la 
testul-grila) si interviul de selectie; 
24.05.2019, ora 15.00 -termen în care se 
afișează rezultatele finale; 27.05.2019, 
ora 15.00 -termen depunere contestaţie  
cu privire la rezultatele finale; 
28.05.2019, ora 15.00 -termen afișare 
rezultate contestaţii cu privire la rezul-
tatele finale; 28.05.2019, ora 15.00 
-termen afișare rezultate concurs 
ADMIS/RESPINS. Cerinţe privind 

ocuparea postului: - sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în profil tehnic; - au cel puţin 3 
ani vechime în specialitatea studiilor; - 
sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţi-
onare în domeniul managementului, 
organizat de o instituţie acreditată, din 
ţară sau străinătate, sau studii de 
masterat în domeniul management 
sanitar sau titlul de doctor în manage-
ment. Toate probele se desfășoară la 
sediul S.A.J. Valcea, str. G-ral Magheru 
nr.42. Persoană de contact -dna Calota 
Janina, secretar al comisiei de concurs, 
telefon 0250731030 int. 117. Detalii 
privind condiţiile specifice și biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina http://www.ambulan-
tavalcea.ro/.

l Serviciul de Ambulanţă Judetean 
Valcea organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioada determinata a 
functiei contractuale de conducere 
temporar vacante de director 
economic: 09.05.2019, ora 15.00, Comp. 
RUNOS -termen limita depunere dosa-
rele concurs; 13.05.2019, ora 15.00 
-termen afișare rezultate selecţie 
dosare; 14.05.2019, ora 15.00 -termen 
depunere contestaţie  cu privire la 
selecţia dosarelor; 15.05.2019, ora 15.00 
-termen  afișare  rezultate contestaţii cu 
privire la selecţia dosarelor  20.05.2019, 
ora 9.00, sediul central al SAJ Valcea, 
etaj 2 -data, ora și locul desfășurării 
primei probe a concursului-testul-grilă 
de verificare a cunoștinţelor din legis-
laţia specifică postului; 20.05.2019, ora 
13.00 -termen afișare rezultate test-
grilă; 21.05.2019, ora 13.00 -termen 
depunere contestaţie  cu privire la 
notarea probei scrise; 22.05.2019, ora 
13.00 -termen afișare rezultate contes-
taţii cu privire la notarea probei scrise; 
Daca nu exista contestatii la testul-grila 
si este exprimat in scris acordul candi-
datilor pentru continuarea concursului, 
caledarul concursului va fi urmatorul: 
20.05.2019, ora 14.00 -susţinerea 
proiectului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului (in 
conditiile in care nu exista contestatii la 
testul-grila si este exprimat in scris 
acordul candidatilor pentru continu-
area concursului) si interviul de 
selectie; 21.05.2019, ora 11.00 -termen 
în care se afișează rezultatele finale; 
22.05.2019, ora 11.00 -termen depunere 
contestaţie  cu privire la rezultatele 
finale 23.05.2019, ora 11.00 -termen 
afișare rezultate contestaţii cu privire la 
rezultatele finale; 23.05.2019, ora 15.00 
-termen afișare rezultate concurs-
ADMIS/RESPINS. Daca exista contes-
tati i  la  testul-gri la,  caledarul 
concursului  va  fi  urmatorul : 
23.05.2019, ora 9.00 -susţinerea proiec-
tului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului (in 
conditiile in care exista contestatii la 
testul-grila) si interviul de selectie; 
24.05.2019, ora 15.00 -termen în care se 
afișează rezultatele finale; 27.05.2019, 
ora 15.00 -termen depunere contestaţie  
cu privire la rezultatele finale; 
28.05.2019, ora 15.00 -termen afișare 
rezultate contestaţii cu privire la rezul-
tatele finale; 28.05.2019, ora 15.00 
-termen afișare rezultate concurs-

ADMIS/RESPINS. Cerinţe privind 
ocuparea postului: - sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în profil economic; - au cel 

puţin 6 ani și 6 luni vechime în speciali-
tatea studiilor; - deţin certificatul de 
atestare a cunoștinţelor dobândite în 
domeniul Sistemului european de 
conturi, precum și de cunoaștere a 

reglementărilor europene în domeniu. 
Toate probele se desfășoară la sediul 
S.A.J. Valcea, str. G-ral Magheru nr. 
42. Persoană de contact -dna Calota 
Janina, secretar al comisiei de concurs, 

Nr. 
crt. 

Filiala / Serviciul / Biroul / Compartimentul /  
Unitatea de Administrare / 

 / Punctul de lucru  
Funcţia 

Gradul/Treapta 
profesională 

Număr 
posturi 

I Sediul filiala Dobrogea x x 4 

 

Biroul Resurse Umane Şef Birou II 1 

Serviciul Tehnic, Investiţii, Achiziţii, Contracte Şef Serviciu II 1 

Biroul Administrativ Şef Birou II 1 

Biroul Administrativ Consilier  IA 1 

II Unitatea de Administrare Constanţa Nord x x 1 

 Biroul operaţional Şef Birou II 1 

III Unitatea de Administrare Constanţa Sud x x 1 

 Biroul operaţional Şef Birou II 1 

 

OFERTE SERVICIU
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telefon 0250731030 int. 117. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina http://www.ambulan-
tavalcea.ro/.

l Serviciul de Ambulanţă Judetean 
Valcea organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioada determinata a 
functiei contractuale de conducere 
temporar vacante de director medical: 
09.05.2019, ora 15.00, Comp. RUNOS 
-termen limita depunere dosarele 
concurs; 13.05.2019, ora 15.00 -termen 
afişare rezultate selecţie dosare; 
14.05.2019, ora 15.00 -termen depunere 
contestaţie cu privire la selecţia dosa-
relor; 15.05.2019, ora 15.00 -termen  
afişare  rezultate contestaţii cu privire 
la selecţia dosarelor; 20.05.2019, ora 
9.00, sediul central al SAJ Valcea, etaj 2 
-data, ora şi locul desfăşurării primei 
probe a concursului- testul-grilă de 
verificare a cunoştinţelor din legislaţia 
specifică postului; 20.05.2019, ora 13.00 
-termen afişare rezultate test-grilă; 
21.05.2019, ora 13.00 -termen depunere 
contestaţie  cu privire la notarea probei 
scrise; 22.05.2019, ora 13.00 -termen  
afişare rezultate contestaţii cu privire la 
notarea probei scrise. Daca nu exista 
contestatii la testul-grila si este 
exprimat in scris acordul candidatilor 
pentru continuarea concursului, cale-
darul concursului va fi urmatorul: 
20.05.2019, ora 14.00 - susţinerea 
proiectului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului (in 
conditiile in care nu exista contestatii la 
testul-grila si este exprimat in scris 
acordul candidatilor pentru continu-
area concursului) si interviul de 
selectie; 21.05.2019, ora 11.00 -termen 
în care se afişează rezultatele finale; 
22.05.2019, ora 11.00 -termen depunere 
contestaţie cu privire la rezultatele 
finale; 23.05.2019, ora 11.00 -termen 
afişare rezultate contestaţii cu privire la 
rezultatele finale; 23.05.2019, ora 15.00 
-termen afişare rezultate concurs-
ADMIS/RESPINS. Daca exista contes-
tat i i  la  testul-gri la ,  caledarul 
concursulu i  va  fi  urmatorul : 
23.05.2019, ora 9.00 -susţinerea proiec-
tului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului (in 
conditiile in care exista contestatii la 
testul-grila) si interviul de selectie; 
24.05.2019, ora 15.00 -termen în care se 
afişează rezultatele finale; 27.05.2019, 
ora 15.00 -termen depunere contestaţie  
cu privire la rezultatele finale; 
28.05.2019, ora 15.00 -termen afişare 
rezultate contestaţii cu privire la rezul-
tatele finale; 28.05.2019, ora 15.00 
-termen afişare rezultate concurs-
ADMIS/RESPINS. Cerinţe privind 
ocuparea postului: - sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul medicină, speciali-
zarea medicină; - sunt confirmaţi cel 
puţin medic specialist; - au minimum 3 
ani vechime în specialitatea respectivă; 
- sunt absolvenţi ai unui curs de perfec-
ţionare în domeniul managementului, 
organizat de o instituţie acreditată, 
dinţară sau străinătate, sau studii de 
masterat în domeniul management 
sanitar sau titlul de doctor în manage-
ment. Toate probele se desfăşoară la 

sediul S.A.J. Valcea, str. G-ral Magheru 
nr. 42. Persoană de contact -dna Calota 
Janina, secretar al comisiei de concurs, 
telefon 0250731030 int. 117. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina http://www.ambulan-
tavalcea.ro/.

l Serviciul de Ambulanţă Judetean 
Valcea organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioada determinata a 
functiei contractuale de conducere 
temporar vacante de asistent şef. 
Pentru a ocupa un post contractual 
vacant sau temporar vacant candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii generale, conform art. 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare: a) are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b) 
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile 
de studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării funcţiei 
contractuale sunt: sunt asistenţi medi-
cali generalişti principali; au cel puţin 5 
ani vechime ca asistent medical în 
servicii de ambulanţă; sunt absolvenţi 
ai unui curs de perfecţionare în dome-
niul managementului, organizat de o 
instituţie acreditată, din ţară sau străi-
nătate, sau studii de masterat în dome-
niul management sanitar sau titlul de 
doctor în management. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: 09.05.2019, ora 15.00, Comp. 
RUNOS -termen limita depunere dosa-
rele concurs; 13.05.2019, ora 15.00 
-termen afişare rezultate selecţie 
dosare; 14.05.2019, ora 15.00 -termen 
depunere contestaţie  cu privire la 
selecţia dosarelor; 15.05.2019, ora 15.00 
-termen  afişare  rezultate contestaţii cu 
privire la selecţia dosarelor; 20.05.2019, 
ora 9.00, sediul central al SAJ Valcea, 
etaj 2 -data, ora şi locul desfăşurării 
primei probe a concursului- testul-grilă 
de verificare a cunoştinţelor din legis-
laţia specifică postului; 20.05.2019, ora 
13.00 -termen afişare rezultate test-
grilă; 21.05.2019, ora 13.00 -termen 
depunere contestaţie  cu privire la 
notarea probei scrise; 22.05.2019, ora 
13.00 -termen  afişare rezultate contes-
taţii cu privire la notarea probei scrise. 

Daca nu exista contestatii la testul-grila 
si este exprimat in scris acordul candi-
datilor pentru continuarea concursului, 
caledarul concursului va fi urmatorul: 
20.05.2019, ora 14.00 -susţinerea proiec-
tului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului (in 
conditiile in care nu exista contestatii la 
testul-grila si este exprimat in scris 
acordul candidatilor pentru continu-
area concursului) si interviul de 
selectie; 21.05.2019, ora 11.00 -termen 
în care se afişează rezultatele finale; 
22.05.2019, ora 11.00 -termen depunere 
contestaţie  cu privire la rezultatele 
finale; 23.05.2019, ora 11.00 -termen 
afişare rezultate contestaţii cu privire la 
rezultatele finale; 23.05.2019, ora 15.00 
-termen afişare rezultate concurs-
ADMIS/RESPINS. Daca exista contes-
tat i i  la  testul-gri la ,  caledarul 
concursulu i  va  fi  urmatorul : 
23.05.2019, ora 9.00 -susţinerea proiec-
tului de specialitate pe o temă din 
domeniul de activitate al postului (in 
conditiile in care exista contestatii la 
testul-grila) si interviul de selectie; 
24.05.2019, ora 15.00 -termen în care se 
afişează rezultatele finale; 27.05.2019, 
ora 15.00 -termen depunere contestaţie  
cu privire la rezultatele finale; 
28.05.2019, ora 15.00 -termen afişare 
rezultate contestaţii cu privire la rezul-
tatele finale; 28.05.2019, ora 15.00 
-termen afişare rezultate concurs-
ADMIS/RESPINS. Conform art. 6 al 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
pentru înscrierea la concurs candidaţii 
vor prezenta un dosar de concurs care 
va conţine următoarele documente: 1. 
cererea de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; 2. copia actului 
de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; 3. copiile documentelor care 
să ateste nivelul studiilor şi ale altor 
acte care atestă efectuarea unor specia-
lizări, precum şi copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate de auto-
ritatea sau instituţia publică; 4. 
carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; 5. cazierul judiciar 
sau o declaraţie pe propria răspundere 
că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru 
care candidează; 6. adeverinţă medicală 
care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate; 7. 
curriculum vitae. Adeverinţa care 
atestă starea de sănătate conţine, în 
clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În 
cazul în care candidatul depune o 
declaraţie pe proprie răspundere că nu 
are antecedente penale, în cazul în care 
este declarat admis la selecţia dosarelor, 

acesta are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazie-
rului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a 
concursului. Copia actului de identitate, 
copiile documentelor de studii şi 
carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea vor fi 
prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. Toate probele se desfăşoară la 
sediul S.A.J. Valcea, str. G-ral Magheru 
nr. 42. Persoană de contact -dna Calota 
Janina, secretar al comisiei de concurs, 
telefon 0250731030 int. 117. Detalii 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina http://www.ambulan-
tavalcea.ro/. Manager general, Dr. 
Padureanu Dan Constantin.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la 
concurs, în data de 22.05.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant:  Consilier, grad 
profesional superior - Direcţia Coordo-
nare Proiecte cu Finanţare Nerambur-
sabilă din Fonduri Europene şi 
Managementul Bazelor de Date; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Perfecţionare/specializare 
în domeniul administrare reţele de 
calculatoare - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente, emise în 
condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
disponibilitate pentru deplasări, aptitu-
dini de comunicare şi de redactare 
foarte bune; Data de desfăşurare a 
concursului: 22.05.2019 - ora 10.00 - 
proba scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial partea a -III- 
a ,  r e s p e c t i v  î n  p e r i o a d a 
19.04.2019-08.05.2019, la sediul 
ANOFM. Persoană de contact: Ionica 
Badea, tel. 021.303.98.58, email ionica.
badea@anofm.ro.

l Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială organizează concurs 
pentru ocuparea a patru funcţii publice 
de execuţie vacante la Serviciul Comu-
nicare, Relații cu Publicul şi Relații 
Publice şi la Direcția Resurse Umane, 
Formare Profesională a Adulților 
-Serviciul Resurse Umane şi Formare 
Profesională -Compartiment Resurse 
Umane, Organizare, Formare Profesio-
nală şi Salarizare, după cum urmează: 
I) consilier, clasa I, grad profesional 
asistent la Serviciul Comunicare, 
Relații cu Publicul şi Relații Publice; 
Condiții specifice: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -competențe specifice 
în domeniul tehnologiei informației 
pachetul -Microsoft Office: nivel mediu; 

-Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minim 
1 an. II) consilier, clasa I, grad profesi-
onal asistent la Serviciul Comunicare, 
Relații cu Publicul şi Relații Publice;  
Condiții specifice: -Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -competențe specifice 
în domeniul tehnologiei informației 
pachetul Microsoft Office: nivel mediu; 
-Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minim 
1 an. III) consilier, clasa I, grad profesi-
onal asistent la Direcția Resurse 
Umane, Formare Profesională a Adul-
ților şi Incluziune Socială -Serviciul 
Resurse Umane şi Formare Profesio-
nală- Compartiment Resurse Umane, 
Organizare, Formare Profesională şi 
Salarizare; Condiții specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -competențe 
specifice  în domeniul tehnologiei infor-
mației pachetul Microsoft Office: nivel 
mediu; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an. IV) consilier, clasa 
I, grad profesional asistent la Direcția 
Resurse Umane, Formare Profesională 
a Adulților şi Incluziune Socială -Servi-
ciul Resurse Umane şi Formare Profesi-
onală- Compartiment Resurse Umane, 
Organizare, Formare Profesională şi 
Salarizare; Condiții specifice: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -competențe 
specifice în domeniul tehnologiei infor-
mației pachetul Microsoft Office: nivel 
mediu; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an. Condiții generale: 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute la art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcționa-
rilor Publici, republicată, cu modifică-
rile şi  completările ulterioare. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială din Bulevardul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti. Probele stabilite pentru 
concursul de recrutare sunt: probă 
suplimentară, probă scrisă şi interviu. 
Proba suplimentară, eliminatorie, ce 
constă în testarea competențelor în 
domeniul tehnologiei informației, se va 
desfăşura în data de 20.05.2019 înce-
pând cu ora 10:00. Pot participa la 
proba scrisă a concursului de recrutare 
numai candidații declarați admişi la 
proba suplimentară. Data la care se va 
desfăşura proba scrisă este: 21.05.2019, 
ora 10:00. Proba interviu va avea loc în 
termen de 5 zile de la data afişării rezul-
tatelor probei scrise, potrivit prevede-
rilor  din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune, în perioada 
19.04.2019 -08.05.2019 inclusiv, la sediul 
instituţiei la Serviciul Resurse Umane şi 
Formare Profesională -persoană de 
contact: Șeitan Mihaela Mădălina 
- c o n s i l i e r  s u p e r i o r,  t e l e fo n : 
021/313.60.84, e-mail: secretariat@
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mmanpis.ro.  Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art. 49 
din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la 
sediul instituției și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi și Inspecţie 
Socială, www.mmanpis.ro, la secțiunea 
Despre ANPIS -Cariere.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând oi cu miei și tineret de un an. 
0738/574.682.

CITAŢII
l Pârâtul Juverdeanu Costică Paul este 
citat la Judecătoria Bârlad, în data de 
11.06.2019, în dosarul nr. 1777/189/2017, 
ce are ca obiect completare masă succe-
sorală și partaj succesoral.

l Pârâtul Căpraru Ghiță este citat la 
Judecătoria Bârlad, în data de 
12.09.2019, în dosarul nr. 5820/189/2017, 
ce are ca obiect uzucapiune, dezbatere 
moștenire și accesiune imobiliară.

l Reclamanta Vasile Verginia, chem în 
judecată pe pârâtul Vasile Nicolae cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Ţăndărei, 
str. Soarelui, nr. 55, jud. Ialomiţa, la 
J u d e c ă t o r i a  F e t e ș t i ,  d o s a r 
3880/229/2014, cu termen la 13.06.2019.

l Aldrofan Radu Vasile în calitate de 
parat este chemat in data de 29.05.19, 
ora 9, sala 4, Complet 2 - Falimente, la 
Tribunalul Bistrita - Nasaud (cu sediul 
in Bistrita, Str. Alba Iulia, nr. 1), in 
dosarul nr. 1091/112/2018/a1 avand ca si 
obiect: atragere raspundere pentru 
intrarea in insolventa a firmei SC Raven 
23 SRL in contradictoriu cu Dinamic 
Insolv IPURL.

l Subsemnatul Sultan Anton, în calitate 
de  rec lamant  în  dosarul  c iv i l 
nr.9210/318/2018 aflat pe rolul Judecăto-
riei Tg-Jiu, pârâtă fiind Sultan Monica, 
public soluția pronunțată în acest dosar: 
Admite cererea; Admite acţiunea civilă 
ulterior precizată. În baza art.935 C. pr. 
Civ. declară desfăcută căsătoria părţilor 
încheiată la data de 12.03.1994 și înre-
gistrată la Bumbești-Jiu, jud.Gorj, sub 
nr.17/1994, din culpa exclusivă a recla-
mantului. Dispune efectuarea cuveni-
telor menţiuni în registrul stării civile. 
Dispune revenirea pârâtei a numelui 
purtat anterior căsătoriei, acela de 
”Groșanu”. Stabilește locuinţa minorei 
la tatăl reclamant. Dispune ca exerci-
tarea autorităţii părintești cu privire la 
minoră, să se facă în mod exclusiv de 
către tată. Obligă pârâtă Sultan Monica 
la plata unei pensii de întreţinere în 
favoarea minorei, în cuantum de 315lei 
lunar, începând cu data promovării 
acţiunii 14.06.2018 și până la majoratul 
beneficiarei sau noi dispoziţii ale 
instanţei. Ia act că reclamantul nu a 
solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel, 
în termen de 30 de zile de la comunicare, 
apel care se va depune la Judecătoria 
Tg.Jiu. Pronunţată în ședinţă publică, 
azi, 11.02.2019, la Judecătoria Tg-Jiu.

DIVERSE
l Comunicare sentință civilă nr. 
4135/2019 pronunțată în dosarul nr. 
11325/245/2018 al Judecătoriei Iași: 
Admite acţiunea formulată de recla-
manta Amarandei Iuliana Oana în 
contradictoriu cu pârâtul Nistor 
Gheorghe Andrei. Dispune ca exerci-
tarea autorităţii părintești faţă de mino-
rele Nistor Roberta-Ioana, născută la 
data de 21.06.2010 și Nistor Patri-
cia-Andreea născută la data de 
23.10.2017, să se realizeze exclusiv de 
mama reclamantă. Stabilește locuinţa 
minorelor împreună cu mama. Obligă 
pârâtul la plata pensiei de întreţinere în 
favoarea minorelor în cuantum de 1/3 
din venitul net realizat lunar, (câte 1/6 
pentru fiecare minoră), dar nu mai 
puţin de 1/3 din venitul minim pe 
economie, de la data introducerii acţi-
unii și până la majorat. Obligă pârâtul 
la plata către reclamantă a sumei de 960 
lei reprezentând cheltuieli de judecată 
(onorariu avocaţial, onorariu curator, 
taxă de timbru). Cu drept de apel în 30 
de zile de la comunicare, calea de atac 
urmând a se depune la Judecătoria Iași. 
Pronunțată azi, 10.04.2019, prin 
punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei instanței.

l Aceasta informare este efectuata de 
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, 
sector 1, Bucuresti, ce intentioneaza sa 
solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa Prut - Barlad, aviz de gospodarire 
a apelor pentru realizarea lucrarilor de 
“Lucrari de amenajare platforma, foraj 
si drum acces sondele H31, H33 Inde-
pendenta” propus a fi amplasat in loca-
litatea Schela, extravilan, Judetul 
Galati. Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie nu 
vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare 
de aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifica-
rile si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa solicitantului sau 
la Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, 
jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Drag Samex 
Constr SRL desemnat prin hotararea 
nr.2196 din data de 15.04.2019, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila in dosar nr.28935/3/2018, 
notificã deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Drag Samex Constr SRL, cu 
sediul social in București Sectorul 4, 
Şos. Olteniţei, Nr. 244, Bloc 86, Scara 2, 
Etaj 1, Ap. 23, CUI  28782640, nr. de 
ordine in registrul  comertului 
J40/8210/2011. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Drag Samex Constr 
SRL, vor formula declaratie de creanta 

care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr.28935/3/2018, 
in urmatoarele conditii:  a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 30.05.2019;  b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 19.06.2019; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 12.07.2019; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 24.06.2019, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data 
de 02.05.2019, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l SC Iri Forest Assets SRL având 
sediul în București, Str.  Calea 
Floreasca, Nr. 175, Etaj 1, Sector 1, 
titular al planului Amenajament silvic 
UP XXXIII Traian, cu amplasamentul 
în UAT Plopana, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul menţionat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul APM 
Bacău, strada Oituz, nr. 23, Municipiul 
Bacău, judeţul Bacău, de luni până joi 
între orele 08:00 - 16:30, vineri între 
orele 08:00 - 14:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic în scris la sediul 
APM Bacău,  în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l SC Iri Forest Assets SRL având 
sediul în București, Str.  Calea 
Floreasca, Nr. 175, Etaj 1, Sector 1, 
titular al planurilor: Amenajament 
silvic UP XIX Gura Humorului cu 
amplasamentul în UAT Valea Moldovei, 
UP XXVI Fălticeni cu amplasament în 
UAT Cornu Luncii și UP XVIII Adân-
cata cu amplasament în UAT Adâncata 
și Siminicea, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere 
a avizului de mediu pentru planurile 
menţionate și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planurilor 
poate fi consultată la sediul APM 
Suceava, strada Bistriței, nr. 1A, locali-
tatea Suceava, judeţul Suceava, de luni 
până joi între orele 08:00 - 16:30, vineri 
între orele 08:00 - 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Suceava, în termen de 15 
zile de la data publicării anunţului.

l SC Romtami SRL  avand sediul in 
municipiul Bucuresti, Strada Paduretu, 
Nr.21A, Sector 6, titular al planului 
P.U.Z.-Hala Depozitare, Imprejmuire 
Teren, Utilitati, comuna Clinceni 
N.C.60707 judetul Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, 
nr.3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 12 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Parchetul de pe langa Tribunalul 
Ilfov, avand sediul in jud.Ilfov, oras 
Buftea, strada Stirbei Voda Nr.18, 
titular al planului P.U.Z.-Sediu pentru 
Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov si 

Parchetul de pe langa Judecatoria 
Buftea, jud.Ilfov, oras Buftea,  strada 
Stirbei Voda Nr.53A, NC.58463, anunta 
publicul interesat asupra solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str. Ernest 
Juvara ,  nr.3 -5 ,  s ec tor  6  ( t e l . 
021/212.56.93), in termen de 12 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l Iordan Ionu-Eduard, avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, strada 
Izvorul Muresului, Nr.9, bl.D9, Sc.2, 
A p . 1 2 ,  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-construire locuinte individuale si 
functiuni complementare P+1E+M, 
amenajare circulatii si utilitati, comuna 
Berceni, T24, P57/2/6,7, anunta publicul 
interesat asupra solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil. Observatii/comen-
tarii si sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  Consi-
liului Judetean Ilfov, cu  sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, 
nr.3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 12 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Nico Protection 
Security Group SRL desemnat prin 
hotararea nr. 2271 din data de 
16.04.2019, pronuntata de Tribunalul  
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila , in 
dosar nr. 6031/3/2016, notificã deschi-
derea falimentului prin procedura 
generala prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Nico Protection Security 
Group SRL, cu sediul in București 
Sectorul 6, Str. Chitila Triaj, Nr. 4, Bloc 
2, Etaj P, CUI 17789295, numar de 
ordine in registrul  comertului 
J40/12553/2005. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva  Nico 
Protection Security Group SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalul  Bucu-
resti - Secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 6031/3/2016, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 31.05.2019; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
01.07.2019; c) termenul pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea in 
BPI a tabelului suplimentar;  d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 31.07.2019.

l Anunț în et. 3 de aprobare PUZ și 
RLU - transparență decizională “Zonă 
locuințe” com. Vladimirescu, sat Vladi-
mirescu, Str. 3, jud. Arad. Primarul 
Com. Vladimirescu anunță că din data 
de 22.04.2019, la sediul Primăriei Com. 
Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, 
Compartiment Urbanism, se poate 
consulta documentația PUZ și RLU 
“Zonă locuințe”, forma finală - inte-

grală, completată cu condițiile din avize 
și conținând toate avizele solicitate prin 
certificatul de urbanism. Amplasament 
PUZ: intravilan Com. Vladimirescu, 
identificat prin CF nr. 305407 Vladimi-
rescu, în suprafață totală de 10.266 mp. 
Proiectant PUZ: B.I.A. - Arh. Cioară 
Lucian - Arad, str. Muncii, nr. 34, prin 
specialist RUR - arh. Cioară Lucian, tel. 
0257245245. Beneficiar PUZ: Beleiu 
Constantin Ovidiu. În termen de 30 zile 
calendaristice de la data prezentului 
anunț, se pot depune în scris, observații, 
recomandări, sugestii și opinii privind 
documentația, la registratura Primăriei 
Vladimirescu. Răspunsurile la observa-
țiile transmise se vor posta și afișa în 
termen de 5 zile calendaristice de la 
data expirării perioadei, pe site-ul 
propriu și la sediul Primăriei Vladimi-
rescu. Persoana responsabila cu infor-
marea și consultarea publicului este 
Popovici Corina - compartiment urba-
nism, e-mail: arhitectsef@primariavla-
dimirescu.ro, tel: 0257-514101.

l Anunț în et. 3 de aprobare PUZ și 
RLU - transparență decizională “Zonă 
prestări servicii - service auto” com. 
Vladimirescu, sat Vladimirescu, DN 7, 
jud. Arad. Primarul Com. Vladimirescu 
anunță că din data de 22.04.2019, la 
sediul Primăriei Com. Vladimirescu, 
str. Revoluției, nr. 4, Compartiment 
Urbanism, se poate consulta documen-
tația PUZ și RLU “Zonă prestări 
servicii - service auto”, forma finală - 
integrală, completată cu condițiile din 
avize și conținând toate avizele solicitate 
prin certificatul de urbanism. Amplasa-
ment PUZ: intravilan Com. Vladimi-
rescu, identificat prin CF nr. 314545 
Vladimirescu, în suprafață totală de 
3.500 mp. Proiectant PUZ: SC L&C 
Total Proiect SRL - Arad, str. Muncii, 
nr. 34, prin specialist RUR - arh. Cioară 
Lucian, tel. 0257245245. Beneficiar 
PUZ: SC Romgeta Com-Prest SRL, 
CUI 8563077. În termen de 30 zile 
calendaristice de la data prezentului 
anunț, se pot depune în scris, observații, 
recomandări, sugestii și opinii privind 
documentația, la registratura Primăriei 
Vladimirescu. Răspunsurile la observa-
țiile transmise se vor posta și afișa în 
termen de 5 zile calendaristice de la 
data expirării perioadei, pe site-ul 
propriu și la sediul Primăriei Vladimi-
rescu. Persoana responsabila cu infor-
marea și consultarea publicului este 
Popovici Corina - compartiment urba-
nism, e-mail: arhitectsef@primariavla-
dimirescu.ro, tel: 0257-514101.

l Anunț în et. 3 de aprobare PUZ și 
RLU - transparență decizională “Zonă 
servicii și producție” com. Vladimi-
rescu, sat Horia, DJ 682C intersecție cu 
DJ 709, jud. Arad. Primarul Com. 
Vladimirescu anunță că din data de 
22.04.2019, la sediul Primăriei Com. 
Vladimirescu, str. Revoluției, nr. 4, 
Compartiment Urbanism, se poate 
consulta documentația PUZ și RLU 
“Zonă servicii și producție”, forma 
finală - integrală, completată cu condi-
țiile din avize și conținând toate avizele 
solicitate prin certificatul de urbanism. 
Amplasament PUZ: intravilan Com. 
Vladimirescu, identificat prin CF nr. 
311890, 311891, 311892, 311893, 
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311894, 311895, 311896, 311897, 
311898, 311899, 311900, 311901, 311902 
Vladimirescu, în suprafață totală de 
73.500 mp. Proiectant PUZ: B.I.A. – 
Arh. Cioară Lucian – Arad, str. Muncii, 
nr. 34, prin specialist RUR - arh. Cioară 
Lucian, tel. 0257245245. Beneficiar 
PUZ: Palade Anita, SC Energy Tran-
sexpres SRL, Brait Ioan Teodor si 
Mariana, Vraja Nicolae Viorel si Bran-
dusa Cornelia, Guset Iulian si Casian 
Valentin, Ciobanu Gheorghe Alin si 
Ioana Laura, Timpa Marius, Ardelean 
Alina Bianca, Faur Florea Alexandru. 
În termen de 30 zile calendaristice de la 
data prezentului anunț, se pot depune 
în scris, observații, recomandări, 
sugestii și opinii privind documentația, 
la registratura Primăriei Vladimirescu. 
Răspunsurile la observațiile transmise 
se vor posta și afișa în termen de 5 zile 
calendaristice de la data expirării peri-
oadei, pe site-ul propriu și la sediul 
Primăriei Vladimirescu. Persoana 
responsabila cu informarea și consul-
tarea publicului este Popovici Corina - 
compartiment urbanism, e-mail: 
arhitectsef@primariavladimirescu.ro, 
tel: 0257-514101.

l SC Cardinal SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire stație mobilă de 
distribuție carburanți, totem, catarge, 
steaguri accese semnalistică și împrej-
muire”, propus a fi amplasat în comuna 
Domnești, județul Ilfov, identificat prin 
CF 103381. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului APM Ilfov, str.Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, și la sediul 
SC Cardinal SRL București, strada 
Drum Lunca Cetății, 475 M, Sectorul 3, 
în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
16.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului APM Ilfov.

l Comuna Sicula, titular al proiectului 
“Studiu de fezabilitate- statie biogaz”, 
anunta publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de catre 
APM ARAD, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul Studiu de fezabilitate 
– Statie biogaz, propus a fi amplasat in 
intravilanul comunei Sicula, FN - UTR 
nr. 6 (CF nr. 301825), jud. Arad. 
Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arad, Arad, Splaiul Mures, 
FN, jud. Arad, in zilele de luni pana 
vinery, intre orele 08:00-14:00, precum 
si la urmatoarea adresa de internet 
www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen 
de 10 zile de la data publicarii anuntului 
pe pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de administrație 
al SC Ascensorul SA, cu sediul în Bucu-
rești, str.George Georgescu, nr.10, sector 
4, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor (AGOA) la data de 

22.05.2019, ora 13.00, la sediul societății, 
pentru toți acționarii înregistrați la 
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 
de 10.05.2019 ca dată de referință. 
ordinea de zi pentru AGOA: 1.Raportul 
Consiliului de administrație privind 
activitatea desfășurată în anul 2018. 
2.Raportul Comisiei de cenzori. 3.Apro-
barea bilanțului contabil și a contului de 
profit și pierdere la 31.12.2018. 4.Repar-
tizarea profitului. 5. Descărcarea de 
gestiune a Consiliului de administrație. 
6.Aprobarea programului de investiții 
pe anul 2019. 7. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
sediul societății. Dacă la prima convo-
care condiția întrunirii nu este îndepli-
nită, AGOA se reprogramează la data 
de 23.05.2019, ora 13.00, în același loc. 
Președinte CA, Georgescu Tudor.

l Convocator AGEA nr. 203/18.04.2019. 
SC Mecanoenergetica SA. Consultant 
Insolvenţă SPRL cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului nr.7A Jud.
Mehedinţi prin reprezentant ec. 
Popescu Emil în calitate de adminis-
trator judiciar la SC Mecanoenergetica 
SA, Dr.Tr. Severin, Str. Timișoarei nr. 22 
jud. Mehedinţi J25/348/1991 având CUI 
RO1605469, având  în vedere prevede-
rile art.55 și art.58 lit. g ale Legii 
85-2014, ale Actului Constitutiv și a 
altor prevederi legale Convoacă În data 
de 22.05.2019 orele 14.30 adunarea 
Generală Extraordinara a acţionarilor 
la sediul administratorului judiciar din 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A 
Jud. Mehedinţi pentru toţii acţionarii 
înregistraţi la sfârșitul zilei de 
19.04.2019 considerată ca dată de refe-
rinţă ORDINEA DE ZI PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRA-
ORDINARA A ACŢIONARILOR 
ESTE: 1.Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situaţiilor financiare anuale 
pe baza Raportului de gestiune al admi-
nistratorului pe anul 2018. 2.Descăr-
carea de gestiune a Administratorului 
special pentru exerciţiul financiar 2018. 
3 Aprobarea datei de 31 mai 2019 ca 
data de înregistrare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng  efectele hotă-
rârilor adunării generale a acţionarilor. 
4. Mandatarea unei persoane  pentru 
îndeplinirea formalităţilor privind 
respectarea legislaţiei referitoare la 
Adunările Generale ale Acţionarilor. 
Procurile speciale se depun  la S.C. 
Mecanoenergetica SA începând cu data 
de 14.05.2019 până la data de 
21.05.2019. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând individual sau împreună 
cel puţin 5%din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de 
o justificare sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de adunarea 
generală și b) de a prezenta proiectele de 
hotărâre pentru punctele înscrise sau 
propuse, spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convo-
cării. Începând cu data de 14 mai 2019 
documentele și materiale informative la 
problemele incluse în ordinea de zi se 
pot consulta în zilele lucrătoare între 
orele 12-15 la sediul administratorului 
judiciar iar acţionarii au dreptul să 

adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi iar societatea comer-
cială are obligaţia de a răspunde la 
întrebările adresate. În situaţia în care 
în data de 22 mai 2019 nu se întrunesc 
condiţiile pentru ţinerea AGEA, aceasta 
se reconvoacă pentru data de 23 mai 
2019 ora 14,30 la sediul administrato-
rului judiciar.    Administrator Judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL Ec. 
Popescu Emil.

l Președintele Consiliul de Adminis-
traţie al SC Agroservice SA Arad, având 
în vedere prevederile actului constitutiv 
și ale Legii 31/1990 privind societăţile, 
republicată cu modificările și completă-
rile ulterioare, convoacă adunarea 
generală a asociaților SC Agroservice 
SA Arad, cu următoarea: ordine de zi. 
1. Raportul consiliului de administraţie 
privind activitatea desfășurată și rezul-
tatele economico-financiare obţinute în 
anul 2018; 2. Raportul comisiei de 
cenzori cu privire la constatările făcute 
cu ocazia exercitării mandatului său în 
anul 2018 și la concluziile rezultate în 
urma verificării bilanţului contabil și a 
contului de profit și pierdere; 3. Apro-
barea situaţiilor financiare ale societății 
pe anul 2018. 4. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a 
programului de activitate pentru reali-
zarea prevederilor acestuia; 5. Descăr-
carea de gestiune a membrilor 
consiliului de administrație; 6. Modifi-
carea actului constitutiv al societății. 
Capitolul V Administrarea societății, 
art. 12 va avea următorul conținut: 
Administratorii. Societatea va fi admi-
nistrata de un administrator unic. 
Administratorul unic va indeplini un 
mandat de 4 ani, in masura in care nu 
este revocat de catre adunarea generala 
a actionarilor anterior expirarii acestui 
termen. In cazul absentei temporare sau 
definitive a administratorului, adunarea 
generala a actionarilor va putea 
desemna o alta persoana care va exer-
cita atributiile acestuia temporar ori 
pana la expirarea mandatului predece-
sorului său, dupa caz. Art. 13. - Atri-
buti i le  administratorului  unic. 
Atributiile administratorului unic sunt 
urmatoarele: a) aproba organigrama 
societatii; b) numeste si revoca direc-
torul general si ceilalti membri ai 
conducerii operative; c) aduce la inde-
plinire hotararile adunarii generale a 
actionarilor; d) asigura gestiunea si 
coordonarea activitatii societatii; e) 
emite decizii cu caracter obligatoriu 
pentru celelalte structuri ale societatii; f) 
pregateste documentatia necesara desfa-
surarii adunarilor generale ale actiona-
rilor; g) prezinta adunarii generale a 
actionarilor situatia economica si finan-
ciara a societatii, precum si raportul de 
activitate pentru fiecare an; h) aproba 
regulamentul de organizare a societatii 
si a sucursalelor acesteia;  i)supune 
aprobarii adunarii generale a actiona-
rilor bilantul contabil anual, contul de 
profit si pierderi si bugetul de venituri si 
cheltuieli necesar activitatii societatii; j)
poate decide mutarea sediului societatii;  
j) indeplineste orice alte atributii si are 
toate competentele care rezulta din lege 
sau din hotararile adunarii generale a 
actionarilor; k) administratorul unic 
poate delega competenetele sale, in tot 

sau in parte, asa cum sunt ele stabilite 
prin prezentul articol, prin procura 
atestata de avocat sau procura nota-
riala, doar Directorului General. 7. 
Revocarea consiliului de administrație și 
alegerea administratorului unic . Revo-
carea cenzorilor și alegerea altor 
cenzori. 8. Aprobarea ipotecării sau 
gajării bunurilor mobile sau imobile, în 
cazul contractării unor împrumuturi;   
9. Ratificarea hotărârilor consiliului de 
administraţie luate în cursul anului 
2018 în baza delegării de competenţă 
primită de la adunarea generală; 10. 
Adoptarea Hotărârii adunării generale.  
Adunarea generală va avea loc miercuri, 
08.05.2019, ora 14:00 la sediul societății 
din Arad, str. Ștefan Zarie, nr. 71. În 
situaţia în care adunarea generală nu va 
putea avea loc din cauza lipsei de 
cvorum, aceasta se va ţine joi, 
09.05.2019, ora 14:00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Președintele Consi-
liului de Administraţie, Șipa Viorel.

l Convocarea  Adunării generale 
Extraordinare a Acţionarilor Nr.64 
/18.04.2019, Consiliul de Administraţie 
al S.C. Nimb Pipera S.A., cu sediul în 
București, Sector 2, Șoseaua Vergului, 
nr. 8, Corpul C4, România, înmatricu-
lată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul București sub 
nr.J40/11438/1992, având cod unic de 
înregistrare RO 324643. În temeiul Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare Legii nr. 
297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Convoacă: Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor în data de 
20.05.2019, ora 12:00 la sediul societăţii 
situat în București, Sector 2, Șoseaua 
Vergului, nr. 8, Corpul C4, România, 
pentru toţi acţionarii S.C. Nimb Pipera 
S.A. București, iar în cazul în care 
numărul de voturi necesar pentru vali-
dare nu este întrunit se va convoca a 
doua zi la aceeași oră și la aceeși adresa.  
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor va avea următoarea ordine 
de zi: Art. 1. Aprobarea prelungirii 
mandatului de administrator al SC 
Nimb Pipera SA, a domnului Monceanu 
Emilian, pentru o perioada de 4 ani; 
Art. 2. Aprobarea înstrăinării terenului 
din Șoseaua Vergului nr.8, București, 
sector 2, în suprafaţă de 9.487,34 mp. 
Art. 3 Împuternicirea d-nei Matei 
Liliana pentru efectuarea demersurilor 
necesare, în vederea ducerii la îndepli-
nire și a publicării hotărârii adoptate în 
Monitorul Oficial. Acţionarii cu drept 
de vot au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor. 
Acţionarii persoane fizice pot participa 
la ședinţă în nume propriu sau prin 
reprezentare, cu împuternicire dată 
unui alt acţionar sau unei alte persoane 
decât acţionar pe bază de procură 
specială. Acţionarii persoane juridice 
pot participa la ședinţă prin persoana 
căreia i s-a delegat competenţa de repre-
zentare sau printr-o persoană desem-
nată  de  aceș t i a  în  cond i ţ i i l e 
documentului lor de constituire. În 
cazul în care la data menţionată mai sus 
nu se întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de 

Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv 
al Societăţii, se convoacă și se fixează cea 
de-a doua Adunare Generală a Acţiona-
rilor pentru data de 21.05.2019, ora 
12:00. Președinte Consiliul de Adminis-
traţie Monceanu Emilian.

l Convocare. În temeiul prevederilor 
articolului 117 din Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare („Legea 
31/1990”) si ale articolului 14 din Actul 
Constitutiv, Președintele Consiliului de 
Administrație al Societății Engie 
România S.A., societate română pe 
acțiuni, cu sediul social în București, Bd. 
Mărășești, nr. 4-6, sector 4, România, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului cu nr. J40/5447/2000, Cod 
Unic de Înregistrare RO 13093222, 
având un capital social subscris și vărsat 
de 199.245.530 lei, („Societatea” sau 
„ENGIE Romania”), convoacă în data 
de 23 Mai 2019, ora 15.00, la sediul 
social al Societății, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A”) 
Societății. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor este 
următoarea:  1. Aprobarea Situaţiilor 
financiare individuale aferente anului 
2018, ale ENGIE România și descăr-
carea de gestiune a administratorilor pe 
baza următoarelor documente:  • 
Raportul Administratorilor;  • Raportul 
Auditorului Financiar.  2. Aprobarea 
Situaţiilor financiare consolidate 
aferente anului 2018, ale ENGIE 
România pe baza următoarelor docu-
mente:  • Raportul Administratorilor;  • 
Raportul Auditorului Financiar.  3. 
Aprobarea distribuției de dividende 
pentru anul financiar 2018 într-o cotă 
de 30 % din profitul net distribuibil 
realizat de Societate în anul 2018. 4. 
Aprobarea Bugetului ENGIE România 
pentru anul 2019. 5. Aprobarea actelor 
adiţionale aferente anului 2019, 
respectiv: 5.1 Act Adiţional la 
Contractul de prestări servicii suport nr. 
3484 -900602/ 22.04.2008 încheiat între 
ENGIE România S.A. și Distrigaz Sud 
Retele S.R.L. 5.2 Act Adiţional la 
Contractul de prestări servicii suport nr. 
5097/ 500105/ 30.09.2009, încheiat între 
ENGIE România S.A. și ENGIE Servici 
S.R.L. 5.3 Act Adiţional la Contractul de 
prestări servicii suport nr. 8723/ 
900201/25.07.2012, încheiat între 
ENGIE România S.A. și Brăila Winds 
S.R.L. 5.4 Act Adiţional la Contractul de 
prestări servicii suport nr.10574-900201/ 
12.11.2013 încheiat între ENGIE 
România S.A. și Alizeu Eolian S.A. 5.5  
Act Adiţional la Contractul de prestări 
servicii suport nr. 6014/ 26.05.2010 
încheiat între ENGIE România S.A. și 
Depomures S.A.  5.6 Act Adiţional la 
Contractul de prestări servicii suport nr. 
6016/ 26.05.2010, încheiat între ENGIE 
România S.A. și ENGIE Dezvoltare & 
Consultanta S.R.L.  5.7 Actul adiţional 
la Contractul de prestări servicii suport, 
nr. 16270-900201/ 2017 încheiat între 
ENGIE România S.A. și ENGIE Buil-
ding Solutions S.R.L. 5.8 Actul adiţional 
la Contractul de prestări servicii mediu, 
nr. 6013-900101/ 26.05.2010 încheiat 
între Engie România S.A. și Distrigaz 
Sud Retele S.R.L.  5.9  Actul adiţional la 
Contractul de închiriere a activelor 
aferente activităţii de distribuţie a 
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gazelor naturale încheiat între ENGIE 
România S.A. şi Distrigaz Sud Reţele 
S.R.L. 5.10. Actul adiţional la contractul 
de vânzare cumpărare gaze naturale 
pentru consum tehnologic încheiat între 
ENGIE România S.A. şi Distrigaz Sud 
Retele S.R.L. 5.11 Actul adiţional la 
Contractul de prestării servicii tehnice 
nr. 4865-500105/ 13.07.2009 încheiat 
între ENGIE România S.A. şi ENGIE 
Servicii S.R.L. 5.12 Act adiţional la 
Contractul de detaşare personal între 
ENGIE MANAGEMENT Company 
SNC şi ENGIE România S.A. şi manda-
tarea Preşedintelui Director General să 
semneze actele adiţionale menţionate. 6.  
Aprobarea mandatării Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie (i) să 
semneze hotărârile adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor şi să îndeplinescă formalităţile 
necesare pentru înregistrarea acestora, 
(iii) să delege toate sau o parte din 
competentele acordate mai sus altei/ 
altor persoane pentru a îndeplini acest 
mandat. Documentele şi materialele 
aferente problemelor incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor, pot fi consultate de acțio-
narii interesați, la sediul Societății, 
începând cu data de 23.04.2019  în zilele 
lucrătoare, între orele 9:00 –15:00. Pot 
participa la adunare doar acționarii 
înscrişi în Registrul acționarilor al 
Societății, la data de 20.05.2019 
conform extrasului din Registrul acțio-
narilor eliberat de Societate. Dreptul de 
vot poate fi exercitat direct sau prin 
reprezentant. Accesul reprezentanților 
îndreptățiți să participe la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor 
este permis pentru acționarii reprezen-
tați şi persoanele juridice, în baza 
procurii/ mandatului acordat de acțio-
narul respectiv persoanei împuternicite 
să îl reprezinte. Unul sau mai mulţi 
acționari reprezentând individual sau 
împreună cel puțin 5% din capitalul 
social al Societății au dreptul, în condi-
țiile legii, să introducă noi puncte pe 
ordinea de zi. Termenul limită până la 
care acţionarii îşi pot exercita dreptu-
rile menționate mai sus este de maxim 
15 zile de la data publicării convocato-
rului în Monitorul Oficial al României. 
Procura/ mandatul în original, 
completat şi semnat, va fi transmis la 
sediul Societății, în termenul prevăzut 
de lege şi va fi păstrat la secretariatul 
corporate al Societății. Procura/ 
mandatul în original, completat şi 
semnat, va fi transmis la sediul Socie-
tății, în termenul prevăzut de lege şi va 
fi păstrat la secretariatul corporate al 
Societății.

l Convocator. Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Electroconstrucţia „Elco” Bucureşti 
S.A., cu sediul în Bucureşti, sector 4, str. 
General Candiano Popescu nr. 3. În 
baza legii nr. 31/1990 ( rep) privind 
societăţile comerciale, Actului Consti-
tuiv şi a Legii nr. 297/2004, administra-
t o r u l  u n i c  a l  s o c i e t ă ţ i i 
Electroconstrucţia Elco Bucureşti SA- 
Stancu Nicu, Convoacă, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor şi 
Adunarea Generală Extraordinară  a 
Acţionarilor care va avea loc în data de 

22 mai 2019 ora 10,00 la sediul societăţii 
pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, respectiv ora 12,00 pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, pentru toţi acţionarii 
înscrişi în registrul Acţionarilor la data 
de 22.04.2019.  În cazul în care la datele 
menţionate mai sus, nu se întrunesc 
condiţiile de validitate/ cvorurile de 
prezenţă, se fixează în temeiul art. 118 
din Legea 31/1990 cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, respectiv cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 23 mai 2019 ora 10, 
pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, respectiv ora 12, pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, după caz în acelaşi loc şi 
cu aceleaşi ordine de zi. I. Ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor este următoarea:  1. Prezentarea 
dezbaterea şi aprobarea situaţiilor 
financiare, a contului de profit şi pier-
dere pe anul 2018. 2. Revocarea manda-
tului cenzorului d-nei Teiusanu 
Minerva. 3. Numirea în funcţie a unui 
nou censor în persoana dl. Exeprt 
contabil Cucuta Dumitru, expert 
contabil, membru Ceccar cu nr. 
5226/2012 pe o perioada de 4 ani. 4. 
Diverse.  5. Desemnarea persoanei care 
să îndeplinească formalităţile pentru 
publicarea şi înregistrarea Hotărârii 
AGOA la Registrul Comerţului. II. 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor este 
următoarea:  1. Se supune spre discu-
tare şi aprobare vânzarea activului 
imobiliar ce consta în teren intravilan 
situat în Strada Liniei Nr. 2B, sector 6 
Bucureşti, identificat prin certificat de 
atestare a dreptului de proprietate seria 
M03 NR. 1235 din data de 21.07.1994. 
2. Diverse. 3. Desemnarea persoanei 
care să îndeplinească formalităţile atât 
pentru publicarea şi înregistrarea 
AGEA la ONRC cât şi pentru îndepli-
nirea formalităţilor de vânzare şi repre-
zentare în faţa notarului în vederea 
încheierii contractului de vânzare 
cumpărare. La adunările generale sunt 
îndreptăţiţi să participle şi îşi pot exer-
cita dreptul de vot numai acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
societăţii de la data de referinţă 
resepctiv 15.04.2019, conform prevede-
rilor legale  ale Actului Constitutiv, 
personal sau prin reprezentant în baza 
procurii speciale. Documentele mate-
riale informative privind punctele  de 
pe ordinea de zi, formularul de procura 
specială, proiectele de hotărâre aferente 
punctelor de pe ordinea de zi pot fi 
consultate la sediul societăţii. Pentru 
informaţii tel: 0744.658.503. La data 
convocării capitalul social la Societăţii 
este de 7.079.750,72 lei şi este format 
din 2.831.900 acţiuni nominative, cu 
valoare de 2.5 lei partea, fiecare acţiune 
dând dreptul la un vot în Adunarea 
Generală a Acţionarilor.  Prezenta 
convocare se va pubica conform legii 
într-un ziar local şi în Monitorul Oficial 
partea a IV-a. Administrator Unic 
Stancu Nicu.

l Convocare. Administratorul Unic al 
SC Sticerom SA, înregistrată la Regis-
trul Comerţului cu nr.de ordine 
J40/53/1991, cod unic de înregistrare 

fiscală RO331608,convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
la sediul său din str. Şelari, nr.9 
-11,sector 3, Bucureşti în data de 23 
Mai  2019, ora 11 cu următoarea ordine 
de zi: 1.  Prezentarea raportului  Admi-
nistratorului Unic privind activitatea 
economico- financiară desfăşurată în 
anul 2018; 2. Prezentarea Raportului de 
audit financiar  şi certificarea bilanţului 
pe anul 2018; 3. Prezentarea, dezba-
terea bilanţului contabil şi a contului de 
profit şi pierdere pentru anul 2018; 4. 
Aprobarea programului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2019; 5. Apro-
barea programului de investiţii şi repa-
raţii pentru anul 2019;  6. Diverse. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului din 
data de 23 Mai 2019, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor se 
reprogramează în data de  24 Mai 2019  
la aceeaşi ora şi loc. Relaţii la telefon 
021.314.32.27. Aministrator Unic,  
Nicolae Cioboiu.

l Consiliul de Administraţie al socie-
tăţii Princer S.A. cu sediul în Bucureşti 
B-dul Naţiunile Unite nr.4 bl. 107A etaj 
6-Corp C6, sector 5, înregistrată la 
O.R.C.B. sub nr.J40/9336/1991 CUI 
RO1565291, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor la data de 
23 mai 2019, ora 1200 la sediul din 
B-dul Naţiunile Unite nr.4 Bl.107A etaj 
6 -Corp C6 sector 5 Bucureşti, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 
30.04.2019. În cazul neândeplinirii 
cvorumului legal, Adunarea Generală 
Ordinară va fi reprogramată la a doua 
convocare pentru data de 24 mai 2019, 
în acelaşi loc, la aceeşi oră şi cu aceeaşi 
ordine de zi.  Ordinea de zi este urmă-
toarea: 1. Analiza şi aprobarea Rapor-
tului Consiliului de Administraţie pe 
anul 2018. 2. Analiza şi aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 
2018; 3. Analiza şi aprobarea Bilanţului 
Contabil al societăţii la 31.12.2018; 
analiza şi aprobarea Contului de Profit 
şi Pierdere pe anul 2018; 4. Analiza şi 
aprobarea repartizării Profitului nei pe 
anul 2018;   5. Descărcarea de gestiune 
a administratorilor pentru exerciţiul 
financiar al anului 2018. 6. Analiza şi 
aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pe anul 2019. 7. Alegerea  
membrilor comisiei de cenzori ca 
urmare a expirării mandatului. 8. 
Diverse. Accesul în sala de şedinţă se 
face pe baza actului de identitate şi a 
certificatului de acţionar, sau pe baza 
procurii speciale de reprezentare. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 021/3.14.62.07.           

LICITAŢII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun.Slatina, str.Bld.Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.3, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Consiliului Local al 
Mun. Slatina nr. 54/28.03.2019, la data 
de 23.04.2019, ora 09.00, licitație 
publică pentru închirierea spațiului 
destinat comerț alimentație publică din 
incinta Clubului Nautic şi de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foişor din 
lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafață utilă de 

23,65mp. Procurarea documentației 
pentru participarea la licitație se face de 
la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun. Slatina, str. Bld.Sf. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 3, jud. 
Olt, persoană de contact: Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349.881.148, e-mail: 
office@csmslatina.ro. Depunerea ofer-
telor se face la sediul Clubului Sportiv 
Municipal Slatina până la data de 
22.04.2019, ora 15.00.

l SC Elbama Star SRL, prin adminis-
trator judiciar, anunta vanzarea la lici-
tatie publica a constructiei C4 inscrisa 
in CF 131152-C3 Ploiesti, str. Lupeni, 
nr. 76 - 80, in regim de P+1E, edificata 
pe terenul proprietatea lui Gheorghe 
Ion si Maria pe care se afla si alte 
constructii proprietatea acestor 
persoane, cu pret de pornire al licitatiei 
213.515 lei, conform hotararilor Aduna-
rilor Creditorilor din 18.08.2016 si din 
18.04.2019. Licitatiile publice vor avea 
loc pe data de: 24.04.2019, 02.05.2019, 
09.05.2019, orele 12.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare in caietul de sarcini intocmit 
de administratorul judiciar la pretul de 
3.000 lei fara TVA si la tel. 0344104525.

l La data de 15.05.2019, ora 11.00, la 
sediul Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi a 
Cimitirelor, str. Mihai Eminescu nr. 27 
va avea loc, în condiţiile HCLM nr. 
95/2018, licitaţie publică, în vederea 
închirierii spaţului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuit, aparţinând dome-
niului privat al Municipiului Brăila, 
situat în Brăila, str. Polonă nr. 1A, 
parter, cu destinaţia de ”birou parti-
cular”. Documentele şi taxele necesare 
participării la licitaţie, menţionate în 
caietul de sarcini, se depun la sediul 
Serviciului de Utilitate Publică de 
Administrare a Fondului Locativ şi a 
Cimitirelor, din str. Mihai Eminescu nr. 
27, până la 14.05.2019, ora 16.00. La 
licitaţie pot participa numai societăţi 
comerciale, persoane fizice autorizate 
sau asociaţii familiale. Pentru spaţiul 
mai sus menţionat licitaţia este valabilă 
numai în cazul prezentării a cel putin 2 
ofertanţi. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul Serviciului de 
Utilitate Publică de Administrare a 
Fondului Locativ şi a Cimitirelor, str. 
Mihai Eminescu nr. 27, începând cu 
data de 22.04.2019. Relaţii suplimentare 
pot fi oferite la sediul Serviciului de 
Utilitate Publică de Administrare a 
Fondului Locativ şi a Cimitirelor, str. 
Mihai Eminescu nr. 27, luni - vineri, 
între  orele  8 .00 -  16 .00,  te l . : 
0372.037100.

l Anuntul de participare. 1. SC Nalba 
SRL, Cod unic de inregistrare 
RO6526684, nr. de inregistrare 
O.N.R.C. J36/830/1994, cu sediul in 
Com.Baia, Str.1 Decembrie, nr.112,  
judetul Tulcea, tel. 0744309411, e-mail: 
nalba.srl@gmail.com; 2.Proiectul cu 
titlul - Investitii In Sectorul Vitivinicol 
“Crama Hamangia” Contract de achi-
zitie Software pentru managementul 
cramei - Program pentru imbunata-
tirea calitatii transportului si procesarii 

strugurilor, producerii si procesarii 
vinului, precum si pentru procesarea si 
depozitarea materiei prime, a materia-
lelor oenologice, a subproduselor si a 
produselor finite; 3.Obiectul contrac-
tului -achizitie  active necorporale; 4.
Durata contractului 20 (douazeci) zile; 
5.Valoarea estimata: 65.930,46 lei;  6.
Criteriul de atribuire: „oferta cea mai 
avantajoasa din punct de vedere 
economic”; 7.Data si ora limita de 
depunere a ofertelor: 30.04.2019 ora 
10:00; 8.Data si ora sedintei de deschi-
dere: 03.05.2019 ora 10:00; 9.Locul si 
modul de obtinere a documentatiei: SC 
Nalba SRL, 1 Decembrie, nr.112, 
judetul TulceA, personal sau prin 
reprezentanti; 10.Informatii suplimen-
tare se pot solicita la telefoanele: 
0761.690.824 sau 0763.661.539 Repre-
zentant legal, Balan Ion

l Anuntul de participare. 1.SC Nalba 
SRL, Cod unic de inregistrare 
RO6526684, nr. de inregistrare 
O.N.R.C. J36/830/1994, cu sediul in 
Com. BAIA, str.1 Decembrie, nr.112, 
judetul Tulcea, tel.0744309411, e-mail: 
nalba.srl@gmail.com; 2.Proiectului cu 
titlul - Investitii In Sectorul Vitivinicol 
“Crama Hamangia” Contract de achi-
zitie echipamente vinificatie  fara 
montaj -boxpaleti metalici pentru 
depozitare STICLE; 3.Obiectul 
contractului -achizitie bunuri -echipa-
mente vinificatie fara montaj; 4.Durata 
contractului 20 (douazeci) zile; 5.
Valoarea estimata: 45.799,11 lei; 6.
Criteriul de atribuire: „oferta cea mai 
avantajoasa din punct de vedere 
economic”; 7.Data si ora limita de 
depunere a ofertelor: 30.04.2019 ora 
10:00; 8.Data si ora sedintei de deschi-
dere: 03.05.2019 ora 10:00; 9.Locul si 
modul de obtinere a documentatiei: SC 
Nalba SRL 1 Decembrie, nr.112, 
judetul Tulcea, personal sau prin repre-
zentanti. 10.Informatii suplimentare se 
pot solicita  la telefoanele: 0761.690.824 
sau 0763.661.539. Reprezentant legal, 
Balan Ion.

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, 
organizează în data de 24.05.2019, ora 
9.00, la sediul unităţii administrativ-te-
ritoriale, licitaţie publică deschisă 
pentru concesionarea suprafeței de 
teren de 1.000mp aflată în domeniul 
privat al comunei Aroneanu şi identifi-
cată cu nr.cadastral 61506, în vederea 
construirii unei hale metalice şi stabi-
lire sediu firmă. Caietul de sarcini 
poate fi achiziționat de la sediul 
Comunei Aroneanu, la prețul de 
100Lei. Garanția de participare este în 
cuantum de 950,4Lei. Persoanele inte-
resate vor depune documentaţia de 
participare la licitaţie până în data de 
23.05.2019, ora 16.00, la sediul 
Comunei Aroneanu, Compartiment 
Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la 
telefon/fax: 0232.299.255.

l Anunţ privind reluarea licitaţiei de 
concesionare a terenurilor categoria de 
folosinţă pajişti permanente aparți-
nând UAT Muşăteşti, etapa I. Primăria 
Comunei Muşăteşti, judeţul Argeş, 
organizează în data de 08.05.2019, ora 
11.00, licitaţie în vederea concesionării 
pentru o perioadă de 7 ani, a suprafe-
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ţelor de teren categoria pajişti perma-
nente care aparţin UAT Muşăteşti. 
Documentaţia de atribuire se poate 
obţine în format scris de la sediul UAT 
Muşăteşti, Biroul Secretariat. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor 
este 25.04.2019, ora 12.00. Ofertarea se 
face pe trupuri de păşune conform 
caietului de sarcini. Data-limită de 
depunere a ofertelor este 08.05.2019, 
ora 10.00. Oferta trebuie depusă în 
două exemplare (original şi copie). 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la doamna jurist Bajan Irina.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde la 
licitatie, urmatoarele bunuri, in bloc sau 
individual, in functie de valoarea aces-
tora: I. Stoc de marfuri, materii prime si 
materiale:  1. stoc modele (batiuta; 
garnituri model lemn; model lemn; 
montanti; repere, etc.); 2. stoc obiecte de 
inventar depozit 1 (bonfaier; burghie; 
calibre; filiere; freze; mandrina; 
menghina; tarod; sublere, etc.); 3. stoc 
materiale consumabile CTC (centrali-
zator platina; deseu argint; deseu 
platina; perborat de sodiu, etc.); 4. stoc 
echipamente de protectie (casca 
protectie; cisme cauciuc; antifoane 
externe, etc.); 5. stoc produse finite (disc 
frana; anozi fonta silicoasa; flansa 
antrenare; pump body, etc.); 6. stoc 
materiale consumabile deposit 1 
(arzator arc 900; aspersoare; boloboc; 
cablu telefon; corpuri electrice; cuie; lac 
colorat; prize electrice; semering; sina 
electrica, etc.); 7. stoc piese de schimb 
(aplica; broasca usa; diblu; holsurub; 
motor electric; rulmenti; sigurante; 
supape, etc.); 8. stoc materiale auxiliare 
(bara grafit; ciocan cauciuc; piatra 
polizor; sarma legat, etc.); 9. stoc 
materii prime (activator 500TI; disc 
abraziv; pasta aluminium; sulfat de 
magneziu; sulfat de bariu, etc.). II. 
Bunuri de natura mijloacelor fixe si 
obiecte de inventar: 1. Mijloace fixe 
(cuptor tratament calire dinte; masina 
de impuscat miezuri bicor; masina de 
miezuit tip carusel; cuptor TT cu vatra 
mobile; rame formare; instalatie de 
sablat tip Schlick LS; cuptor uscat 
miezuri; instalatie de regenerat nisip; 
linie formare L3; instalatie de vopsit; 
amestecator minimixer; modernizare 
linii; masina de sablat cu alice; linie de 
formare in forme fara rame; moderni-
zare centrala ventilatie; masina ames-
tecat pulbere; instalatie topire inductie; 
baterii cuptoare; cuptoare cu arc; 
strunguri; spectro analitic, etc.); 2. 
Obiecte inventar gestiune SDV 
(universal strung; sublere; burghie; 
rafturi metalice; dulapuri metalice; 
freze; polizor pneumatic; masini gaurit; 
strunguri; poduri rulante, etc.); 3.  
Obiecte inventar gestiune hala mono-
bloc (polizoare; trusa sudura; ciocan de 
abataj, etc.); 4. Obiecte inventar 
gestiune modele (placi portmodel; placi 
pormodel linia 1, 2; rame, etc.); 5. 
Obiecte inventar gestiune turnare 
centrifugala (masina turnat centrifugal; 
amestecat vopsea. Etc.); 6. Obiecte 
inventar gestiune linii grele (elevatoare; 
poduri rulante; macara pivotanta, etc.); 
7. Obiecte inventar gestiune linii usoare 
(polizor; toba curatire; cale rulare  

transport; rame formare, etc.); 8. 
Obiecte inventar gestiune elaborare 
(oale turnare; system racier cuptor; 
poduri rulante, etc.); 9. Obiecte inventar 
gestiune cantina (masini gatit; pahare; 
farfurii; oale, etc.); 10. Obiecte inventar 
gestiune CTC (strunguri; micrometru, 
etc.); 11. Obiecte inventar gestiune garaj 
(trusa ADR; polizor unghiular); 12. 
Obiecte inventar gestiune protectie 
civila (cap sirena; targi sanitare etc.); 
13. Obiecte inventar gestiune adminis-
trativ (dulap metallic; casa bani; 
scaune, birou; copiator, etc); 14. Obiecte 
inventar gestiune mecano energetic 
(boiler apa; convrtizor sudura; electro-
palan; menghina; nivela lase; poduri 
rulante, etc.). Lista completa a bunu-
rilor, poate fi consultata in anexa de pe 
site-ul lichidatorului judiciar www.
andreiioan.ro. Conform Hotararii credi-
torilor nr. 707/29.03.2019, pretul bunu-
rilor mobile, se va diminua cu 10 % din 
pretul de evaluare. Licitatia se va tine in 
data de 22.04.2019 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi adjude-
cate, licitatia se va tine in data de 
24.04.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 
08.05.2019, 10.05.2019, 13.05.2019. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun 
in original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele preva-
zute in regulamentul 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: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, conform 
hotararii creditorilor, vinde la licitatie, 
urmatoarele bunuri: - Masina de 
impuscat miezuri BICOR, avand nr. 
inventar 20136, la pretul de 30.262,55 
euro, fara TVA; - Linie de formare in 
forme fara rame, avand nr. inventar 
20418, la pretul de 255.474,30 euro, fara 
TVA; - Instalatie dezbatere, avand nr. 
inventar 20375, la pretul de 12.462,70 
euro, fara TVA; - Instalatie de rege-
nerat nisip, avand nr. inventar 20236, la 
pretul de 25.835,75 euro, fara TVA; - 
Instalatie formare cu silicat, avand nr. 
inventar 20388, la pretul de 706,35 
euro, fara TVA; Pretul bunurilor 
mobile mai sus mentionate, este dimi-
nuat cu 15 % din pretul de evaluare, 
conform Hotararii creditorilor nr. 
707/29.03.2019.  Licitatia se va tine in 
data de 22.04.2019 ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi adju-
decate, licitatia se va tine in data de 
23.04.2019, 24.04.2019, 25.04.2019, 
03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun 
in original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul 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: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Turnătoria Centrala Orion SA, soci-
etate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin 
licitatie, urmatoarele bunuri mobile:  
autoturism Daewoo Cielo TF19Y, an 
fabricatie 1999, nr. inmatriculare 
PH-15-TCO- 320 euro; autoturism 
Mercedes 300 SE, an fabricatie 1992, 
nr. inmatriculare PH-20-TCO – 2.520 
euro; autoturism Nubira, an fabricatie 
2003, nr. inmatriculare PH-35-TCO - 
400 euro; autospeciala PCI Roman 
(autospeciala pompieri), an fabricatie 
1976 – 1.286,40 euro; Ford Explorer, nr. 
inmatriculare PH-34-TCO, an fabri-
catie 1996 – 864 euro; sindrila bitumi-
noasa recuperata – 8 lei/mp. Pretul 
bunurilor nu include TVA. Licitatiile se 
vor organiza in data de 22.04.2019, ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 03.05.2019, 
06.05.2019, 08.05.2019, 10.05.2019, 
13.05.2019, 15.05.2019, 17.05.2019, 
20.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 
27.05.2019, 29.05.2019, 31.05.2019, 
03.06.2019, 05.06.2019, 07.06.2018, 
10.06.2019, 12.06.2019, 14.06.2019, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de participare se 
pot obtine numai de la sediul lichidato-
r u l u i  j u d i c i a r.  Te l e f o n / f a x : 
0787344547/0244597808, email office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.

l 1.Consiliul Local al Municipiului 
Roşiorii de Vede, județul Teleorman, 
cod fiscal: 4652694. Adresa: Municipiul 
Roşiorii de Vede, str.Dunării, nr.58, 
t e l e f o n :  0 2 4 7 . 4 6 6 . 2 5 0 ,  f a x : 
0247.466.141, e-mail: postmaster@
primariarosioriidevede.ro. 2.Procedura 
aplicată: licitație publică deschisă. 3.
Concesionare teren situat pe str.
Dunării, f.n., bun aparținând dome-
niului privat al municipiului Roşiorii de 
Vede. 4.Data publicării anunțului de 
licitație: 08.03.2019. 5.Criteriul utilizat 
pentru determinarea ofertei câştigă-
toare: criterii de atribuire. 6.Numărul 
ofertelor primite şi a celor declarate 
valabile: 2. 7.Denumirea şi adresa ofer-
tantului câştigător: SC Topro Consul-
ting SRL, comuna Troianul, județul 
Teleorman. 8.Durata contractului: 49 
ani. 9.Nivelul redevenței: 249,75Lei/
lună. 10.Soluționarea litigiilor este de 
competența Tribunalului Teleorman 
-Secția Contencios Administrativ, str.
Independenței, nr.22, Alexandria, 
t e l e f o n :  0 2 4 7 . 3 0 6 . 0 1 4 ,  f a x : 
0247.406.016. Termenul de sesizare a 
instanței este cel prevăzut de Legea 
Contenc iosu lu i  Admin i s t ra t iv 
nr.554/2004, cu modificările ulterioare. 
11.Data informării ofertanților despre 
decizia de stabilire a ofertei câştigă-
toare: 12.04.2019. 12.Data transmiterii 
anunțului: 17.04.2019.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, organizează 
concurs în data de 20.05.2019 pentru 
ocuparea unui post vacant de referent 
de specialitate, gradul I, la Serviciul 

RUNO, şi a unui post de referent de 
specialitate, gradul III, la Serviciul de 
Management al Calității Serviciilor 
Medicale, pe durată nedeterminată. 
Pentru postul de referent de speciali-
tate, gradul I, la Serviciul Resurse 
Umane, Normare, Organizare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate. Pentru referent 
de specialitate, gradul III, la Serviciul 
de Management al Calității Serviciilor 
Medicale: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ştiințe juridice/administrative /econo-
mice; -6 luni vechime în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
în data de 20.05.2019 -proba scrisă şi în 
data de 23.05.2019 -proba interviu, 
începând cu ora 9.00. Dosarele se depun 
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNO, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului şi trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr.286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt 
afişate la sediul unităţii şi pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obține la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.RUNO sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator pentru 
sediul profesional din Sat Parcheş,co-
muna Somova, judetul Tulcea, str. 
Dumbravei nr.11, emis pentru Obreja 
Simona Agro PFA F36/175/2012 CUI 
29741703, îl declar nul.

l Pierdut Proces Verbal din 15.06.1972, 
incheiat intre O.C.L.P.P. Bucuresti si 
Petrescu Toni pentru apartamentul din 
sectorul 5, Bucuresti, Strada Baciului, 
nr. 3, Bl. 7, sc. 1, et. 2, ap. 15. Il declar 
nul.

l SC European Braun Grup SRL, cu 
sediul în Caransebeş, str.Ardealului, 
bl.3, sc.B, parter, CUI: 15949470, declar 
că am pierdut Certificatele Constata-
toare pentru următoarele puncte de 
lucru din Caransebeş: str. 1 Decembrie 
1918, nr.23; str.Piața lemnelor, nr.9, str.
Ardealului, bl.3, sc.B, Colonia Balta 
Sărată, bl. 10, sc.C, str.Țarinei, nr.1 A.

l SC Braun Oil, cu sediul în Caran-
sebeş, str. 1 Decembrie 1918, nr.23, 
declar că am pierdut Certificatul 
Constatator pentru punctul de lucru din 
Oțelu Roşu, str. Republicii, nr.121.

l Societatea Matematica Interactivă 
SRL anunță că a pierdut certificatul de 
atribuire al fostei case fiscale seria OT 
469818 şi declarația de instalare.

l Pierdut card european de asigurări 
de sănătate emis de CASMB în 2018 pe 
numele Miron Daniela. Îl declar nul.

l Pierdut certificat profesional pentru 
conducătorii auto care efectuează trans-
port rutier în regim de taxi, pe numele 
Vărăticeanu Mihai, eliberat de Autori-
tatea Rutieră Română Dolj. Îl declar nul.

l Gheorghe Iancu Eusebiu declar 
pierdut atestat de marfă şi persoane, 
eliberat de ARR Argeş. Îl declar nul.

l Pierdut şi declar nule marcajele: 
mărci GNS portocalii, seria nr.0000017-
00000020, mărci ave GTR alb, seria 
nr.003329-003335, seria 003329-0033, 
mărci vintire FPO, galbene de la seria 
nr.002525-002540, mărci alte unelte NK, 
albastru, seria 000605, pentru Stanco-
vici Marius-Sata, din Pojejena, județul 
Caraş-Severin.

l Pierdut legitimație student reducere 
transport emisă de Universitatea Națio-
nală de Apărare Carol I din Bucureşti, 
Facultatea de Comandă şi Stat Major, 
Seria A, nr.0419014, pe numele Berbece 
Mihail. O declar nulă.

l Pierdut 2 certificate constatatoare nr. 
36282 eliberate la 09.12.2008 pentru 
sediu professional şi terţi, de catre 
ONRC Tulcea pe numele Cernişencu M. 
Petru -P.F.A. Se declara nule.

l Pierdut legitimaţie de student pe 
numele Maho Marwa, seria C0020156 
emisă de Faculttea de Chimie.     

l Pierdut autorizaţii taxi nr. 9230 şi 
9231 ale societăţii Boudoir Fashion 
Boutique SRL posesor de autorizaţie de 
transport nr. 054 al auto Dacia Logan 
nr. IF -61 -EVA, emisă la data  de 
28.04.2017 eliberate de Primăria 
Cernica.

COMEMORĂRI

Sâmbătă, 20 aprilie 2019, ora 11.00, 
la Cimitirul Bellu, Bucureşti, 
COMEMORĂM un an de la 
trecerea în nefiinţă a Profesorului 
Doctor COMAN TĂNĂSESCU, 
medic şi dascăl de mare valoare şi 
înaltă ţinută morală, de o imensă 
modestie şi nobleţe în deschiderea sa 
universală. Detalii la telefonul: 
+40722789838.


