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➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Cămin de bătrâni din sectorul 2, angajeză 
infirmieră, bucătăreasă, îngrijitoare şi 
mecanic de întreţinere. Telefon: 0722441267.

l Angajăm îngrijitor clădiri în Ploieşti, zona 
de Nord. Programul de lucru este de la 8 h/zi, 
de luni până vineri. Oferim salariu plătit la 
timp, plus tichete de masă. Date de contact: 
0742.197.511.

l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu anga-
jează: -5 instalatori apă canal, -1 excavatorist 
pentru excavatoare cu rotor de mare capaci-
tate, -4 zidar roşar tencuitor, -14 tâmplar 
universal. Telefon: 0371.307.458.

l Menajeră/Îngrijire persoană în vârstă. 
Salariu: 2.000Lei. Căutăm doamnă intern, 
îngrijire persoană vârstnică (92 ani), deplasa-
bilă. Locație: Gura Calitei, Jud.Vrancea. Loc 
de întâlnire: Bucureşti, sector 4. Pentru mai 
multe detalii: 0744.304.111.

l Firma SC Coserincotrans SRL angajează 
şoferi profesionişti categoria B, C, E, pose-
sori de atestate transport marfă în transport 
internațional. Salariu 2400 euro. Persoană de 
contact :  Curcan Cost inel ,  te lefon 
0774.078.339.

l Societatea Comercială SC Greenko Solu-
tions RO SRL, cu sediul în Sibiu, doreşte să 
angajeze urgent muncitori calificați în urmă-
toarele specializări: -dulgheri; -tâmplari; 
-fierari betonişti; -zidari; -zugravi; -faianțari. 
Se oferă salariu atractiv şi prime în funcție 
de performanțe. Informații la telefon: 
0751.111.550, e-mail: office@greenkosolu-
tions.com.

l Societatea Kraftenberg Solution SRL, cu 
sediul în Zlatna, Jud.Alba, angajează: 2 
şoferi pentru 3,5t pentru transport pe comu-
nitate, 1 funcţionar administrativ şi 2 
spălător vehicule (experienţa constituie 
avantaj). Se oferă salar atractiv. Pentru 
detalii apelaţi: 0737.796.044.

l Fresh Food Delivery SRL, sediul în Bucu-
reşti, Str.Pajura, nr.7, sector 1, J40/5524/2009; 
CUI: RO25508560, angajează: Lucrător 
comercial COD COR 522303 pentru Bakery, 
de la punctul de lucru situat în Voluntari, 
Județul Ilfov. Cerințe: cunoşterea limbii 
engleze nivel mediu, persoană serioasă, 
responsabilă. Experiența constituie avantaj. 
Responsabilitățile postului: realizarea activi-
tății de vânzare şi servire la mese, răspunde 
de respectarea prevederilor şi reglementă-
rilor interne, menținerea şi dezvoltarea unei 
relații pozitive cu clienții şi colegii. Program 
full-time. Beneficii: Salariul brut 2.080Lei/
lună. CV-urile se vor depune până la data de 
20.07.2019, la nr. fax 021.667.59.31, 
tel.021.667.59.31. Selecția personalului se va 
face pe data de 21.07.2019.

l Spitalul Militar de Urgenta Dr. Ion 
Jianu-Pitesti organizeaza concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual pe perioada nede-
terminata: 1 post de asistent medical (studii 
postliceale) in microstructura biochimie din 
laboratorul de analize medicale (necesita 
minim 6 luni vechime ca si asistent medical 
de laborator). Concursul se va desfasura in 
perioada 12.08.2019-23.08.2019, incepand cu 
ora 11.00, la sediul SMU Dr. Ion Jianu 
-Pitesti, dupa cum urmeaza:proba scrisa in 

data de 12.08.2019 ora 11.00, proba practica 
in data de 19.08.2019 ora 10.00 si proba de 
interviu in data de 23.08.2019 ora 10.00. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
inscriere la concurs este: 22.07.2019-
02.08.2019.Data limita de depunere a dosa-
relor de inscriere la concurs este: 02.08.2019 
ora 15.00. Relatii suplimentare pe site-ul 
www.smupitesti.org la rubrica anunturi si la 
Biroul Resurse Umane din SMU Dr. Ion 
Jianu -Pitesti cu sediul in mun. Pitesti, 
strada Negru Voda nr.47, jud. Arges-telefon 
0248.218.090, 0248.218.172 interior 224, 266.

l Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, 
cu sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, str.
Libertăţii, nr.11, judeţul Covasna, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de muncitor cu atribuţii 
de magaziner, număr posturi: 1 (unu), 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba interviu în data 
de 12.08.2019, ora 10.00; -Proba scrisă în 
data de 12.08.2019, ora 11.00; -Proba prac-
tică în data de 12.08.2019, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
studii medii- liceu+diplomă de bacalaureat; 
-vechime în domeniu: 1 an; -cunoştinţe de 
operare pe calculator; -cunoştinţe de contabi-
litate primară; -cunoştinţe de gestiune; 
-limba română- scris, vorbit, citit- nivel 
foarte bine. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare la sediul Liceului Tehnologic 
„Constantin Brâncuşi”, Sfântu Gheorghe, 
str.Libertăţii, nr.11, judeţul Covasna. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului Tehnologic 
„Constantin Brâncuşi”, Sfântu Gheorghe, 
str.Libertăţii, nr.11, judeţul Covasna, telefon: 
0267.313.147.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Buzău organizează concurs în data de 
12.08.2019 (proba scrisă) şi 19.08.2019 (inter-
viul) pentru ocuparea a două posturi vacante 
de consilier cadastru debutant, cu încadrare 
pe perioadă nedeterminată. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere se depun 
până la data de 02.08.2019, ora 14.00, la 
sediul instituţiei. Detalii privind condiţiile 
specifice, bibliografia şi tematica de concurs 
sunt disponibile pe pagina oficială: www.
ocpibz.ro. Informaţii suplimentare se obţin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Buzău, din Buzău, b-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.48, Biroul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat şi Petiții, telefon: 0238.7
11.036.                             

l Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea, 
cu sediul în Vedea, județul Argeş, organi-
zează în conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea a două posturi 
contractual vacante de muncitori necalificați 
I supraveghetori bolnavi psihici periculoşi, 
pentru Secția Psihiatrie I. 1.Concursul se 
desfăşoară în cadrul Liceului Tehnologic 
Vedea astfel: -în data de 12.08.2019, ora 
10.00, pentru proba scrisă; -în data de 
19.08.2019, ora 10.00, pentru interviu. 
2.Condiții specifice de participare la concurs: 
-şcoală generală; -fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 22.07.2019 -02.08.2019, 
ora 14.00, la sediul Spitalului de Psihiatrie 
„Sf.Maria” Vedea, biroul RUNOS. Pe site-ul 

Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea, 
respectiv: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro, şi 
la avizierul spitalului se află afişate: -anunțul; 
-tematica şi bibliografia de concurs; -fişa 
postului vacant. Relații suplimentare la 
telefon: 0248.248.109, biroul RUNOS şi pe: 
www.spitalpsihiatriesfmaria.ro.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în Suceava, 
str.Ștefan cel Mare, nr.33, județul Suceava, 
organizează în temeiul HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -gestionar custode, studii 
medii, tr.I -1 post -Serviciul Etnografie; -gesti-
onar custode, studii medii, tr.I -1 post -Servi-
ciul Memoriale la Casa Memorială Nicolae 
Labiş, din Mălini, jud.Suceava. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de 
12.08.2019, ora 10.00; -proba interviu se 
susţine într-un termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii primei probe. Data, 
ora şi ziua interviului se vor afişa după proba 
scrisă. Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: *pentru postul de gestionar 
custode, studii medii, treapta I -Serviciul 
Etnografie/Muzeul Satului Bucovinean: 1.
studii de specialitate: medii, diplomă de baca-
laureat; 2.vechime: minim 3 ani şi 6 luni; 
*pentru postul de gestionar custode, studii 
medii, treapta I -Serviciul Memoriale la Casa 
Memorială Nicolae Labiş, din Mălini, jud.
Suceava: 1.studii liceale, cu diplomă de baca-
laureat; 2.vechime în muncă: 3,6 ani; 3.
cunoştinţe temeinice de limba şi literatura 
română; 4.capacitate deplină de muncă, cu o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează; 5.cunoştinţe minime 
de operare pe calculator; 6.limbi străine, nivel 
minim (engleză, franceză); 7.capacitate de 
gestionare a valorilor şi bunurilor; 8.disponi-
bilitate pentru lucru în program prelungit, în 
condiţiile legii. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituției şi pe pagina de internet, respectiv 
până în data de 02.08.2019, ora 14.00. Dosa-
rele se vor verifica de către comisia de 
concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se 
vor afişa la sediul instituției şi pe site-ul: 
www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii supli-
mentare şi bibliografia necesară se pot obţine 
de la sediul instituţiei, telefon: 0230.216.439 şi 
pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro.

l Școala Gimnazială Nr.1 Româneşti, cu 
sediul în localitatea Româneşti, str.Princi-
pală, nr.1, judeţul Botoşani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de secretar S, număr posturi: 
0,5, conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 19 august 2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 22 august 2019, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 27 august 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare; -vechime: nu 
necesită. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.1 Româneşti. Relaţii 
suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 
Româneşti, persoană de contact: Gavril 
Aspazia, telefon: 0231.565.025/0786.068.968, 
fax: 0231.565.025, e-mail: scoalaromanesti@
yahoo.com.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul 
în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 
1 (un) post asistent medical laborator 
anatomie patologică -autopsier, nivel studii 
PL, vechime în specialitate: minim 6 luni 
-perioadă nedeterminată. Acte necesare în 
vederea participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de naştere, de căsă-
torie; -copie acte studii şi alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitate; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae. 
Condiții de participare la concurs: -are cetă-
țenie română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate deplină de 
exercițiu; -are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de unități 
sanitare abilitate; -îndeplineşte condițiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau de 
condiții specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiții pentru ocuparea postu-
rilor vacante şi temporar vacante, conform 
Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echiva-
lare conform HG 797/1997; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii conform calendarului 
următor: -12 august 2019, ora 09.00- proba 
scrisă; -14 august 2019, ora 09.00- interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 02 august 2019, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: Compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul 
în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale: 
-1 (un) post îngrijitoare, secție reumatologie, 
nivel studii G, vechime în specialitate: 6 luni 
-perioadă nedeterminată; -1 (un) post îngriji-
toare, bloc operator chirurgie generală, nivel 
studii G, vechime în specialitate: 6 luni 
-perioadă nedeterminată. Acte necesare în 
vederea participării la concurs: -cererea de 
înscriere la concurs; -copia actului de identi-
tate; -copia certificatului de naştere, de căsă-

torie; -copie acte studii şi alte acte care atestă 
efectuarea unor specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitate; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare; -curriculum vitae. 
Condiții de participare la concurs: -are cetă-
țenie română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta-limită reglementată de 
prevederile legale; -are capacitate deplină de 
exercițiu; -are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de unități 
sanitare abilitate; -îndeplineşte condițiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau de 
condiții specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; -nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiții pentru ocuparea postu-
rilor vacante şi temporar vacante, conform 
Ordinului MS nr.1470/2011: -diplomă absol-
vire şcoală generală; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii conform calendarului 
următor: -12 august 2019, ora 09.00- proba 
scrisă; -14 august 2019, ora 09.00- interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 02 august 2019, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: Compartiment RUNOS, 
tel.021.222.35.59.

l Primăria Comunei Rociu organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante de: -consi-
lier, clasa I, grad profesional superior 
-Compartiment cadastru, registru agricol, 
urbanism şi arhivă- un post; -consilier, clasa 
I, grad profesional principal -Compartiment 
achiziții publice- un post; -consilier, clasa I, 
grad profesional principal -Compartiment 
buget, financiar-contabil, impozite şi taxe- un 
post; -referent, clasa III, grad profesional 
superior -Compartiment buget, financi-
ar-contabil, impozite şi taxe- un post. 
Concursul va avea loc în data de 19 august 
2019, ora 10.00- proba scrisă şi 21 august 
2019, ora 10.00- proba interviu, la sediul 
Primăriei Comunei Rociu, judeţul Argeş. 
Condiţiile de participare: Condiţiile generale, 
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 
(r2): -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniile fundamentale: 
ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, 
ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în 
specializările administraţie publică şi ştiinţe 

Citație: Chirila Cristian Lulu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Calea Severinului, nr. 30G, bl. S6, 
sc. 1, ap. 18, jud. Dolj, este chemat la Judecătoria 
Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 9, în ziua 
de 18.10.2019, ora 09:00, în calitate de chemat în 
garanție, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar în 
calitate de pârât pentru fond - pretenții, ce face obiectul 
dosarului nr. 10305/215/2019.
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politice; -vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 7 ani 
pentru funcţia de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, şi funcţia de referent, 
clasa III, grad profesional superior, iar 
minim 5 ani pentru funcţia de consilier, clasa 
I, grad profesional principal, şi funcţia de 
consilier, clasa I, grad profesional principal. 
Bibliografia se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Rociu, judeţul Argeş. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la Primăria 
Comunei Rociu -Secretar comisie concurs, în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relaţii suplimentare la 
Primăria Comunei Rociu,  telefon: 
0248.688.115.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea 
Bucureşti, Șos.Vergului, nr.12, Sector 2, orga-
nizează la sediul spitalului concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant contrac-
tual de execuție, perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011, de registrator 
medical debutant -Compartiment evaluare şi 
statistică medicală. Condițiile generale şi 
specifice: registrator medical debutant: 
-diplomă de studii medii; -concurs pentru 
ocuparea postului; -fără vechime. Data 
concursului: -12.08.2019, ora 10.00- proba 
scrisă; -22.08.2019, interviul, ora 10.00; 
-Data-limită de depunere a dosarelor: 
02.08.2019. Calendarul de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi tematica se 
afişează la sediul şi pe site-ul spitalului: www.
spitalmalaxa.ro. Date de contact: ec.Anghel 
Daniela, tel.021.255.50.85.

l Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cu 
sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str.Eroilor, 
nr.15-17, județul Gorj, organizează, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, concursul pentru ocuparea 
postului contractual de execuţie vacant de 
referent, ½ normă, grad profesional IA, la 
Compartimentul Cercetare, Conservare, 
Valorificare şi Promovarea Culturii Tradițio-
nale, pe perioadă nedeterminată. A.Condi-
ţiile de participare la concurs: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: muzică; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare pentru exerci-
tarea funcției contractuale: minimum 7 ani. 
B.Data, ora şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Concursul se va desfăşura la sediul 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 
astfel: -14 august, ora 10.00, proba scrisă; -15 
august, ora 10.00, interviul. C.Candidaţii vor 
depune dosarul de concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării anunţului, 
la sediul Centrului Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj. D.Date de contact: Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj, telefon: 0253.213.710.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții şi Servicii Publice, Unitatea Jude-
țeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice: 1.Un post 
funcție publică de execuție de consilier, clasa 
I, gradul profesional asistent. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, într-unul din domeniile: -inginerie 
civilă; -inginerie industrială; -inginerie meca-
nică; -vechimea în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an; -cunoştinţe IT -nivel mediu. 
Programul concursului: -18.07.2019 -publici-
tate concurs; -20.08.2019 -ora 11.00, susţinere 
probă suplimentară de testare a cunoştin-
ţelor în domeniul IT -nivel mediu; 
-21.08.2019 -ora 11.00 -proba scrisă. Interviul 
se susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţi-
nerii probei scrise. Data şi ora susţinerii 
interviului se afişează odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului, începând cu 
data de 18.07.2019, ora 8.00, şi până în data 
de 06.08.2019, ora 16.30. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0243.230.200, int.234, cji@
cicnet.ro, persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse Umane.

l Primăria Comunei Rociu organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante de: -consi-
lier, clasa I, grad profesional superior 
-Compartiment cadastru, registru agricol, 
urbanism şi arhivă- un post; -consilier, clasa 
I, grad profesional principal -Compartiment 
achiziții publice- un post; -consilier, clasa I, 
grad profesional principal -Compartiment 
buget, financiar-contabil, impozite şi taxe- un 
post; -referent, clasa III, grad profesional 
superior -Compartiment buget, financi-
ar-contabil, impozite şi taxe- un post. 
Concursul va avea loc în data de 19 august 
2019, ora 10.00- proba scrisă şi 21 august 
2019, ora 10.00- proba interviu, la sediul 
Primăriei Comunei Rociu, judeţul Argeş. 
Condiţiile de participare: Condiţiile generale, 
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 
(r2): -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniile fundamentale: 
ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, 
ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în 
specializările administraţie publică şi ştiinţe 
politice; -vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 7 ani 
pentru funcţia de consilier, clasa I, grad 
profesional superior, şi funcţia de referent, 
clasa III, grad profesional superior, iar 
minim 5 ani pentru funcţia de consilier, clasa 
I, grad profesional principal, şi funcţia de 
consilier, clasa I, grad profesional principal. 
Bibliografia se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Rociu, judeţul Argeş. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la Primăria 
Comunei Rociu -Secretar comisie concurs, în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Relaţii suplimentare la 
Primăria Comunei Rociu,  telefon: 
0248.688.115.

l U.M. 01867 din Ministerul Apărării Naţi-
onale, cu sediul în Str.Gării, Nr.2, Mihai 
Bravu, Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual: -un post de 
economist specialist IA în cadrul comparti-
mentului financiar -contabil, birou drepturi 
băneşti, studii superioare şi o vechime în 
muncă de minim 6 ani şi 6 luni, astfel: 
-14.10.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
-21.10.2019, ora 10.00 -interviul; -data 
limită de depunere a dosarelor -02.09.2019, 
ora 15.30; -un post de contabil IA în cadrul 
compartimentului financiar -contabil, birou 
drepturi băneşti, studii medii şi curs de 
specialitate, cu o vechime în muncă de 
minim 6 ani şi 6 luni, astfel: -14.10.2019, ora 
10.00 -proba scrisă; 21.10.2019, ora 10.00 
-interviul; -data limită de depunere a dosa-
relor -02.09.2019, ora 15.30; -un post de 
economist gr.I în cadrul compartimentului 
financiar -contabil, studii superioare şi o 
vechime în muncă de minim 3 ani şi 6 luni, 
astfel: -14.10.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
-18.10.2019, ora 10.00 -interviul; data limită 
de depunere a dosarelor -02.09.2019, ora 
15.30; -un post de contabil IA în cadrul 
compartimentului financiar -contabil, studii 
medii şi curs de specialitate, cu o vechime în 

muncă de minim 6 ani şi 6 luni, astfel: 
-14.10.2019, ora 10.00 -proba scrisă; 
-18.10.2019, ora 10.00 -interviul; -data 
limită de depunere a dosarelor -02.09.2019, 
ora 15.30; -un post de şef birou gr.II în 
cadrul compartimentului financiar 
-contabil, studii superioare şi o vechime în 
muncă de minim 5 ani, astfel: -14.10.2019, 
ora 10.00 -proba scrisă; -18.10.2019, ora 
10.00 -interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor -02.09.2019, ora 15.30; -un post de 
muncitor calficat I (electrician)/şcoală 
profesională de specialitate sau studii 
gimnaziale/şcoală profesională/medii şi curs 
de calificare în domeniu, autorizaţie de 
exploatare a instalaţiilor electrice interioare, 
joasă tensiune, medie tensiune, cu o 
vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni, 
astfel: -28.10.2019, ora 09.00 -proba scrisă; 
-01.11.2019, ora 08.00 -proba practică; 
-07.11.2019, ora 08.00 -interviul; data limită 
de depunere a dosarelor -02.09.2019, ora 
15.30; -un post de muncitor calficat I 
(zugrav)/şcoală profesională de specialitate 
sau studii gimnaziale/şcoală profesională/
medii şi curs de calificare în domeniu, cu o 
vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni, 
astfel: -28.10.2019, ora 09.00 -proba scrisă; 
-01.11.2019, ora 08.00 -proba practică; 
-07.11.2019, ora 08.00 -interviul; -data 
limită de depunere a dosarelor -02.09.2019, 
ora 15.30; -un post de muncitor calficat I 
(instalator)/şcoală profesională de speciali-
tate sau studii gimnaziale/şcoală profesio-
nală/medii şi curs de calificare în domeniu, 
cu o vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 
luni, astfel: -28.10.2019, ora 09.00 -proba 
scrisă; -01.11.2019, ora 08.00 -proba prac-
tică; -07.11.2019, ora 08.00 -interviul; -data 
limită de depunere a dosarelor -02.09.2019, 
ora 15.30. Depunerea dosarelor se va face la 
sediul UM 01867 Mihai Bravu, Str.Gării, 
Nr.2, Mihai Bravu, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Organi-
zarea concursului se va face la UM 01835 
Bucureşti, Șoseaua Bucureşti -Ploieşti 
km.10,5, sector 1, Bucureşti. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
0744.877.827/interior 1105206.

l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant de personal 
civil contractual Muncitor calificat III 
(Sudor)/ Școală profesională de specialitate 
în domeniul sudurii manuale (cu arc electric 
sau sudurii manuale cu gaz –flacără oxiaceti-
lenică) sau Studii gimnaziale/ şcoală profesi-
onală/ medii şi curs de calificare în domeniul 
sudurii manuale (cu arc electric sau sudurii 
manuale cu gaz –flacără oxiacetilenică)/ 
Autorizaţie ISCIR de sudor, cu o vechime în 
muncă şi în specialitatea domeniului postului 
de minim 6 luni, astfel: -09.09.2019, ora 
09.00 -proba scrisă; -13.09.2019, ora 08.00 
-proba practică; -19.09.2019, ora 08.00 -inter-
viul. -data limită de depunere a dosarelor 
–02.08.2019, ora 14,00. Informaţii suplimen-
tare pot fi obţinute de la secretarul comisiei 
de concurs Pîrlogea Gabriela, la telefon: 
021/350.51.13, interior 519, de luni până 
vineri, între orele 08.00-14.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 01961 Otopeni, strada 
Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, judeţul 
Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare.

l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea postului vacant de personal 
civil contractual Șef birou gr. II, Birou conta-
bilitate, financiar-contabil/ Diplomă de 
licenţă a studiilor superioare în domeniul 
Contabilitate, specializarea Contabilitate şi 
informatică de gestiune, cu o vechime în 
muncă şi în specialitatea domeniului de 
licenţă de minim 5 ani, astfel: -07.10.2019, 
ora 09.00 -proba scrisă; -11.10.2019, ora 
08.00 -interviul. -data limită de depunere a 
dosarelor –02.08.2019, ora 14,00. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute de la secretarul 
comisiei de concurs Mihalea Alexandru, la 
telefon: 021/350.51.13, interior 134, de luni 

până vineri, între orele 08.00-14.00. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M. 01961 Otopeni, strada 
Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, judeţul 
Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile organiza-
torice necesare.

l Unitatea Militară 02412 Bucureşti organi-
zează concurs pentru încadrarea unui post 
vacant de execuţie -personal civil contrac-
tual, perioadă nedeterminată de inginer de 
sistem gr. IA (studii superioare) în comparti-
mentul informatică şi statistică medicală -6 
ani şi 6 luni vechime în activitatea de infor-
matică. Concursul se va desfăşura, astfel: 
Proba scrisă în data de 12.08.2019, începând 
cu ora 10.00; -Interviu în data de 20.08.2019, 
începând cu ora 10.00. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la sediul 
U.M. 02412 Bucureşti, microstructura 
personal, etaj 1, camera 116, strada Grigore 
Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până 
la data de 02.08.2019, ora 15.00. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon 
021.313.88.05, int. 114.

l Autoritatea Națională pentru Cetățenie 
organizează concurs de recrutare în data de 
19 august 2019, ora 10,00 (proba scrisă), la 
sediul instituției din Str. Smârdan nr. 3, 
sector 3, Bucureşti, pentru unei funcții 
publice vacante de execuție: un post de consi-
lier clasa I gradul profesional superior –
Biroul jurământ, evidențe şi retragerea 
cetățeniei române. Dosarele de înscriere se 
depun în perioada 19.07.2019 -07.08.2019 şi 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiții specifice de participare: 
-studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă într-unul din dome-
niile: profil juridic, economic, administrație 
publică; -cunoştințe de operare/programare 
pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft 
Office, Word, Excel şi Internet –nivel mediu; 
-7 ani vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice de execuție, 
grad profesional superior (vechimea de 7 ani 
un se cumulează din specialități diferite). 
Bibliografia, precum şi actele necesare candi-
daților pentru dosarul de înscriere sunt 
afişate pe web site-ul http://cetatenie.just.ro. 
Dosarele de concurs se  vor depune la sediul  
Autorității Naționale pentru Cetățenie  din 
Bucureşti, str. Smârdan, nr. 3, sector 3, etaj 3, 
camera 14-15, la secretarul comisiei de 
concurs. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie  
din Bucureşti, str. Smârdan, nr. 3, sector 3, şi 
la tel. 021/201.93.40.

l Agenţia Naţională pentru Romi organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: A: 
Compartiment Juridic: -1 (una) funcţie 
publică generală de execuţie Consilier 
Juridic, clasa I grad profesional superior. 
Studii de specialitate necesare: studii univer-
sitare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice; 
Vechimea în specialitatea studiilor necesară: 
minim 7 ani. B: Serviciul Economic Admi-
nistrativ Achizitii Resurse Umane: -2 (doua)
funcţii publice generale de Expert, clasa I 
grad profesional principal; Studii de speciali-
tate necesare: studii universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiinţe economice; Vechimea în 
specialitatea studiilor necesară: minim 5 ani. 
C: Compartiment Audit Public Intern 
-1(una) funcţie publice generale de Auditor 
Public Intern, clasa I grad profesional prin-
cipal: Studii de specialitate necesare: studii 
universitare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
economice; Vechimea în specialitatea studi-
ilor necesară: minim 5 ani. Concursul va 
avea loc la sediul din Splaiul Independenței, 
nr. 202A, etaj 8, sector 6, Bucureşti, în data 
de  22.08.2019, ora 10.00 proba scrisă. Peri-
oada de depunere a dosarelor 10.07.2019–
29.07.2019 (până la ora 16.00). Relaţii 
suplimentare la secretariat comisie (doamna 

Danie la  Vo icu  –Exper t ) ,  t e l e fon 
021.311.30.48 sau pe pagina de internet 
www.anr.gov.ro.

CITAŢII
l SC Gor Mixt SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut in localitatea Iasi, strada Arges, nr. 
17, bloc D1, jud. Iasi, J 22/798/2996, CUI 
8428569, este chemata la Judecatoria Iasi, cu 
sediul in Iasi, str. Anastasie Panu nr. 25, jud. 
Iasi in ziua de 01.10.2019, ora 08.30 a.m., 
Sa la  3 ,  complet  C22 ,  in  dosarul 
25016/245/2016, in calitate de parat, in 
proces cu E.ON ENERGIE ROMANIA SA 
in calitate de reclamant, avand ca obiect 
pretentii.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în jude-
cată pe numita Obogeanu Maria Minodora, 
domiciliată în Sat Linia, nr.13, Com. 
Gradistea, Jud Valcea, în calitate de intimată 
în dosarul civil nr. 176/90/2019, cu termen de 
judecare în data de 06.08.2019, având ca 
obiect inlocuirea măsură de plasament in 
regim de urgenta cu masura de plasament la 
asistent maternal profesionist al DGASPC 
Vâlcea, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei in 
Dosarul nr. 2479/105/2019, Tribunal 
P r a h o v a ,  c o n f o r m  S e n t i n t e i  n r. 
670/04.07.2019 privind pe SC Fanoil Trans-
port SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță 13.08.2019, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 23.08.2019, întoc-
mirea tabelului definitiv 20.09.2019, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in data 
28.08.2019, orele 12.00.

l Parohia Ortodoxă Păpăuți anunţă 
publicul interesat că s-a luat de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Covasna Decizia 
finală a etapei de încadrare nr. 35 din data de 
15.07.2019, privind Amenajamentului Silvic 
UP XIX Parohia Ortodoxă Păpăuți situat în 
UAT Zagon, Județul Covasna, fără aviz de 
mediu.

l SC Chicheanu Land SRL prin SC Urban 
Plan Concept SRL, având sediul în Calea 
Dudeşti, 188, Sector 3, Bucureşti, titular al 
planului/programului din oraş Pantelimon, 
str.Răscoala din 1907, Tarla 65, Parcela 659, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului favorabil 
pentru documentația PUZ- Construire 
imobil de locuințe colective şi servicii cu 
regim de înălțime S+P+3E. Observații/
comentarii se primesc în scris la Direcția de 
Urbanism din cadrul Consiliului Județean 
Ilfov, Bucureşti, sector 6, strada Ernest 
Juvara, nr.3-5 (tel.021.212.56.93), în termen 
de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

l S.C. Glasstek S.R.L. cu sediul social: 
Bucureşti, Str. Distorului nr. 96, bl. 12J, sc.A, 
ap. 11, sector 3 şi punct de lucru: Bucureşti, 
sector 2, Șos. Morarilor nr. 2, Cod Unic de 
Inregistrare RO15788382, nr. de ordine în  
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i  B u c u r e ş t i 
J40/13218/03.10.2003, reprezentată de 
domnul Anca Tudor în calitate de director 
general, solicită obținerea Autorizaţiei de 
Mediu pentru activitățile -Prelucrarea şi 
fasonarea sticlei plate -cod CAEN: 2312, 
Fabricarea articolelor din sticlă -cod CAEN: 
2313 conform Certificat Constatator, desfă-
şurate în Bucureşti, sector 2, Șos. Morarilor 
nr. 2. Informatii se pot solicita la sediul 
Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucu-
reşti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii –in spatele benzinariei 
Lukoil), intre orele 9.00-12.00, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucureşti in termen 
de 10 zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

l Auchan Romania SA, cu sediul social în 
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Strada Brașov, nr.25, camera 1, etaj 4, Bucu-
rești, sectorul 6, înregistrată la ONRC-
ORCTB cu J40/2731/2005 ș i  CUI 
nr.17233051, informează pe cei interesați că 
s-a depus solicitarea pentru emiterea auto-
rizației de mediu pentru activitatea: 
“Comerţ cu amănuntul în magazine nespeci-
alizate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi și tutun”- cod CAEN 
4711, desfășurată în Str.Progresului, nr.151-
171, Sector 5, București. Informațiile se pot 
solicita la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului București din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii- în 
spatele benzinăriei Lukoil) între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul APM 
București în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Anunţ public privind decizia etapei de 
încadrare. Rompetrol Downstream SRL, 
titular al proiectului “Amplasare echipa-
ment SKID GPL în stația mixtă de distri-
buție carburanți Rompetrol” anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Caraș-Severin în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului: fără evaluarea impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul “Amplasare echipament 
SKID GPL în stația mixtă de distribuție 
carburanți Rompetrol”, propus a fi amplasat 
în Municipiul Caransebeș, str.Calea Severi-
nului, nr.170, jud.Caraș-Severin. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Caraș-Severin din Reșiţa, str.Petru Maior, 
nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-
15.00 și vineri, între orele 08.00-13.00, 
precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcs.anpm.ro/. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul 
interesat asupra deciziei de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “Lucrari de 
amenajare platforma si foraj sondele H40, 
H41, 1532 Independenta” propuse a fi 
amplasat in satul Schela, comuna Schela, 
jud. Galati. Proiectul acordului de mediu si 
informatiile relevante pentru luarea deciziei 
pot fi consultate la sediul APM Galati, str. 
Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, 
intre orele 8:00 - 16:00 si vineri intre orele 
8:00 - 13:30, precum si la urmatoarea adresa 
de internet http://apmgl.anpm.ro-reglemen-
tari-acordul de mediu - drafturi acte de 
reglementare - proiect acord mediu. Obser-
vatiile/contestatiile publicului se primesc la 
sediul A.P.M Galati, str. Regiment 11 Siret 
nr. 2, in termen de 10 zile de la data afisarii 
anuntului pe pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia mediului.

l Autoritatea finanțatoare, Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara, 
cod fiscal: 38053878, judeţul Timiș, Timi-
șoara, strada Ioan Plavoșin, nr.21, telefon/
fax: 0256/286.487, e-mail: s.strategiipro-
grame@gmai l .com.  În  baza Legi i 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările și completările ulterioare, 
face cunoscută intenţia de a atribui contracte 
de finanţare nerambursabilă în anul 2019. 
Reglementările legale privind acordarea de 
finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de 
selecţie a proiectelor, în baza Programului 
pentru acordarea de finanţări nerambursa-
bile în anul 2019, sunt prevăzute în Legea 
nr.350/2005. Domeniul pentru care se acordă 
finanţarea nerambursabilă pe anul 2019, în 
condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, 
este: implementarea obiectivelor „Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Urbană” (SIDU) a 

Polului de Creștere Timișoara 2015-2020. 
Obiectivul general al SIDU este „Consoli-
darea rolului polarizator al Timișoarei, prin 
dezvoltare inteligentă și responsabilă, 
promovarea excelenței în  educație, cercetare 
și afaceri, asigurarea unui spațiu urban de 
calitate, cu o societate multiculturală, crea-
tivă și prosperă, conectată la valorile euro-
pene” și are următoarele obiective specifice: 
-Obiectivul specific III: Asigurarea unui 
mediu social intercultural, coeziv și dinamic, 
favorabil incluziunii și progresului; -Obiec-
tivul specific IV: Asigurarea unui habitat 
ecologic, confortabil și atractiv; -Obiectivul 
specific V: Promovarea unei administrații 
inteligente, integratoare și transparente”. 
Suma alocată finanțării nerambursabile a 
activităților nonprofit de interes local pentru 
anul 2019, aprobată prin HCLMT 
nr.248/07.05.2019, este de 600.000Lei. Princi-
piile și procedura de atribuire a contractelor 
de finanțare nerambursabile, documentația 
pentru elaborarea și prezentarea propunerii 
de proiect, precum și formularele necesare în 
vederea acordării de finanţări nerambursa-
bile din bugetul Direcției de Asistență 
Socială Timișoara pentru activităţi nonprofit 
de interes local, sunt prevăzute în Regula-
mentul, anexă la HCLMT din 15.07.2019, 
afișat pe site-ul oficial al Primăriei Munici-
piului Timișoara: www.primariatm.ro și al 
Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara: www.socialtm.ro. Documentaţia 
sigilată se va depune într-un exemplar 
(original) la Primăria Municipiului Timi-
șoara, B-dul C.D.Loga, nr.1, cam.12 și va 
avea mențiunea pe plic „Pentru Comisia de 
Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambur-
sabile alocate de la bugetul local pentru 
activități nonprofit de implicare a comuni-
tății în implementarea strategiei de dezvol-
tare  a  munic ip iu lu i  Timișoara” . 
Desfășurarea procedurii de selecție: -data-li-
mită de depunere a propunerilor de proiecte 
este 20.08.2019, ora 12.00, la Registratura 
Primăriei Municipiului Timișoara, B-dul 
C.D.Loga, nr.1, cam.12; -selecţia și evaluarea 
propunerilor de proiecte în perioada 
21-23.08.2019; -comunicarea rezultatelor în 
data de 23.08.2019, ora 15.00; -depunerea 
contestațiilor în perioada 26-28.08.2019, ora 
12.00, soluționarea contestațiilor în perioada 
29.08-04.09.2019; -soluționarea și anunțarea 
rezultatelor finale în 05.09.2018, ora 12.00, în 
secțiunea de pe site: www.socialtm.ro desti-
nată finanțărilor nerambursabile. Criteriul 
de acordare a finanțării este punctajul total 
al proiectului, iar desemnarea proiectelor 
câștigătoare se va face în ordinea descrescă-
toare a punctajelor, în limita bugetului 
aprobat.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Orașul Târgu Frumos, str.Cuza 
Vodă, nr.67, județul Iași, cod fiscal: 4541068, 
telefon: 0232.710.906, fax: 0232.710.330, 
e-mail: secretariat@primariatgfrumos.ro. 
Anunţ de participare privind acordarea 
finanțărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Orașului Târgu Frumos, 
pentru activități nonprofit de interes general, 
în cadrul repetării procedurii de selecție a 
proiectelor pentru domeniul Social, conform 
prevederilor art.14 alin.(2) din Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general 
aferent anului 2019. Având în vedere că în 
cadrul primei sesiuni de selecție a proiectelor 
pentru domeniile finanțate din fondurile 
bugetului local pentru anul 2019 cu suma 
totală alocată de 100.000Lei, aprobată 
conform bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2019 și repartizată în conformi-
tate cu programul anual al finanțărilor 
nerambursabile, aprobat prin HCL 
nr.57/2019 și publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, nr.91/07.06.2019, 
repartizată astfel: pentru domeniul Sportiv 
de utilitate publică: 80.000Lei, pentru dome-
niul Social: 20.000Lei. Până la termenul-li-

mită de depunere a propunerilor de proiecte, 
privind acordarea finanțărilor nerambursa-
bile de la bugetul local al Orașului Târgu 
Frumos, a fost depusă o singură propunere 
de proiect pentru domeniul Social. În 
conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) 
din Legea nr.350/2005, privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de 
interes general, autoritatea finanțatoare 
(contractantă), Orașul Târgu Frumos, repetă 
procedura de selecție de proiecte pentru 
domeniul finanțat Social cu suma de 
20.000Lei. Pentru a putea participa la proce-
dura privind atribuirea contractelor de 
finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie 
să fie persoane fizice sau juridice fără scop 
patrimonial asociații ori fundații constituite 
conform legii. Termenul-limită pentru depu-
nerea propunerilor de proiecte pentru dome-
niul Social este data de 19.08.2019, ora 16.00. 
Pe plan local, acordarea de finanțări neram-
bursabile din fondurile bugetului local al 
Orașului Târgu Frumos este reglementată de 
Regulamentul privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activități nonprofit de interes general, 
aprobat prin HCL nr.6/28.01.2016, disponibil 
prin intermediul site-ului instituției: www.
primariatgfrumos.ro, secțiunea „Anunțuri 
de interes public”. Selecția și evaluarea 
proiectelor în vederea obținerii finanțării 
nerambursabile se vor face de către comisia 
de evaluare, în perioada 20-30 august 2019. 
Grila de acordare a punctajelor pentru 
proiectele pentru activități nonprofit de 
interes general se regăsește în Regulamentul 
privind regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru activități 
nonprofit de interes local, Art.37, publicat 
pe: www.primariatgfrumos.ro, secțiunea 
„Anunțuri de interes public”. Lista finală a 
proiectelor declarate admise se aprobă prin 
Hotărâre a Consiliului Local al Orașului 
Târgu Frumos și se publică pe site-ul institu-
ției. Informații suplimentare cu privire la 
procedura de selecție a proiectelor pot fi 
obtinuțe la sediul Primăriei Orașului Târgu 
Frumos, din strada Cuza-Vodă, nr.67, 
Compartimentul Resurse Umane și Salari-
zare, telefon: 0232.710.906, int.105.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Orașul Târgu Frumos, str.Cuza 
Vodă, nr.67, județul Iași, cod fiscal: 4541068, 
telefon: 0232.710.906, fax: 0232.710.330, 
e-mail: secretariat@primariatgfrumos.ro. 
Anunţ de participare la sesiunea a II-a de 
selecție a proiectelor care vor beneficia de 
finanțare nerambursabilă de la bugetul local 
al Orașului Târgu Frumos pe anul 2019, 
pentru activități nonprofit de interes general 
în condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005. 
Având în vedere faptul că în cadrul dema-
rării primei sesiuni de selecție a proiectelor 
pentru domeniile finanțate din fondurile 
bugetului local pentru anul 2019 cu suma 
totală de 100.000Lei, aprobată conform 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 
2019 și repartizată în conformitate cu 
programul anual al finanțărilor nerambursa-
bile, aprobat prin HCL nr.57/2019 și publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, nr.91/07.06.2019, repartizată astfel: 
pentru domeniul Sportiv de utilitate publică: 
80.000Lei, pentru domeniul Social: 
20.000Lei. Până la termenul-limită de depu-
nere a propunerilor de proiecte, privind 
acordarea finanțărilor nerambursabile de la 
bugetul local al Orașului Târgu Frumos, a 
fost depusă o singură propunere de proiect 
pentru domeniul Social. Având în vedere că 
pentru domeniul Sportiv de utilitate publică 
nu au fost depuse cereri de finanțare, Auto-
ritatea finanțatoare, Orașul Târgu Frumos, 
face cunoscută intenția de a atribui contracte 
de finanțare nerambursabilă de la bugetul 
local pentru anul de execuție financiară 
2019, pentru domeniul Sportiv de utilitate 
publică cu suma de 80.000Lei, în cadrul 
sesiunii a doua. Pentru a putea participa la 

procedura privind atribuirea contractelor de 
finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie 
să fie persoane fizice sau juridice fără scop 
patrimonial asociații ori fundații constituite 
conform legii. Termenul-limită pentru depu-
nerea propunerilor de proiecte pentru dome-
niul Sportiv de utilitate publică este data de 
19.08.2019, ora 16.00. Pe plan local, acor-
darea de finanțări nerambursabile din 
fondurile bugetului local al Orașului Târgu 
Frumos este reglementată de Regulamentul 
privind regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru activități 
nonprofit de interes general, disponibil 
aprobat prin HCL nr.6/28.01.2016 prin inter-
mediul site-ului instituției: www.primariat-
gfrumos.ro, secțiunea „Anunțuri de interes 
public”. Selecția și evaluarea propunerilor de 
proiecte în vederea obținerii finanțării 
nerambursabile se vor face de către comisia 
de evaluare, în perioada 20-30 august 2019. 
Grila de acordare a punctajelor pentru 
proiectele pentru activități nonprofit de 
interes general se regăsește în Regulamentul 
privind regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru activități 
nonprofit de interes local, Art.37, publicat 
pe: www.primariatgfrumos.ro, secțiunea 
„Anunțuri de interes public”. Lista finală a 
proiectelor declarate admise se aprobă prin 
Hotărâre a Consiliului Local al Orașului 
Târgu Frumos și se publică pe site-ul institu-
ției. Informații suplimentare cu privire la 
procedura de selecție a proiectelor pot fi 
obtinuțe la sediul Primăriei Orașului Târgu 
Frumos, din strada Cuza-Vodă, nr.67, 
Compartimentul Resurse Umane și Salari-
zare, telefon: 0232.710.906, int.105. 

SOMAŢII
l Prin cerera inregistrata sub dosare nr. 
761/246/2019, reclamanta Cociuba Geta 
Veronica, cu domiciliul in sat Moroda nr. 
174, comuna Seleus, jud. Arad, formulata in 
contradictoriu cu parata ilisia Aurora, cu 
domiciliul in Santana, Bucegi nr. 4, jud. 
Arad, pentru succesiune si inscrierea drep-
tului de proprietate al reclamantei pe titlu de 
uzucapiune asupra cotei de 1/2 parti de sub 
B2 din imobilul inscris in CF nr. 302942 
Seleus (CF vechi 217 Moroda), cu nr. topo-
graphic 425-426, compus din casa cu nr. 
admin vechi 199 nr. admin nou 174 si teren 
intravilan in suprafata de 1.260 mp, asupra 
careia este inscrisa ca proprietar tabular 
defuncta Mihut Sofia, decedata la data de 
02.05.1967. reclamanta sustine ca foloseste 
acest imobil prin jonctiunea posesiilor de 
peste 50 de ani, asupra caruia impreuna cu 
antecesorii sai au exercitat o posesie pasnica, 
publica continua si nume de proprietar. In 
urma acesteia sunt somati, in baza art 130 
din decretul Lege nr. 115/1938, toti cei intere-
sati de indata sa inainteze opozitie la Jude-
catoria Ineu, deoarce in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta ultima publi-
care se va proceda la solutionarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare și operațiuni de piață și 
ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., 
Consiliul de Administraţie al ROMAERO 
S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, 
număr de ordine in Registrul Comerţului 
J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) la 
data de 19.08.2019 ora 14.00, la sediul 
societăţii din București, Bulevardul Ficu-
sului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă de 12.08.2019, având urmă-
toarea ordine de zi:  1. Revocarea unor 
administratori provizorii ai societăţii 
ROMAERO S.A.; 2. Alegerea unor admi-
nistratori  provizori i  ai  societăţi i 

ROMAERO S.A.; 3. Stabilirea duratei 
mandatelor administratorilor provizorii 
aleși la pct.2; 4. Stabilirea și aprobarea 
Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a 
Programului de Investiţii pentru anul 2019; 
5. Aprobarea ex-date de 05.09.2019 și a 
datei de 06.09.2019 ca dată de înregistrare; 
6. Aprobarea împuternicirii directorului 
general al societăţii pentru a îndeplini toate 
formalităţile necesare în vederea înregis-
trării hotărârilor Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor în faţa autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără a se limita, 
la Oficiul Registrului Comerţului, Autori-
tatea de Supraveghere Financiară, Bursa de 
Valori București. Mandatarul sus menţionat 
va putea delega puterile acordate conform 
celor de mai sus oricărei persoane după 
cum consideră necesar. La sedinţă pot parti-
cipa și vota numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii la data de 
12.08.2019, stabilită ca dată de referinţă. 
Documentele și informaţiile referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi precum 
și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și 
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A.G.A., începând cu data de 19.07.2019, 
precum și pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: de a introduce 
până la data de 02.08.2019 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale ordinare a 
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală ordinară a acţionarilor; 
de a prezenta până la data de 02.08.2019 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale ordinare. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale. Societatea are obligaţia 
de a răspunde la întrebările adresate de 
acţionari, sub condiţia respectării art. 198 
din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drep-
turile prevăzute anterior pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice). Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și calificarea profe-
sională a persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator provizoriu se află 
la dispoziţia acţionarilor, putând fi consul-
tată și completată la propunerea acestora, 
la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A.G.A., începând cu data de 19.07.2019. 
Propunerile de candidaţi pentru funcţia de 
administrator provizoriu se pot depune la 
registratura societăţii până la data de 
02.08.2019 sau pot fi transmise prin email 
cu semnatura electronica extinsa incorpo-
rată conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronică până la data de 
02.08.2019  la adresa office@romaero.com, 
menţionând la subiect: „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A  A C Ţ I O N A R I L O R  D I N 
19/20.08.2019.”Acţionarii înscriși în regis-
trul acţionarilor la data de referință pot 
exercita dreptul de vot direct, prin repre-
zentant sau prin corespondență. Formu-
larul de vot prin corespondență atât în 
limba română, cat și în limba engleză, se 
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul socie-
tăţii precum și pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com, începând cu 
data de 19.07.2019. Formularul de vot prin 
corespondență, completat de către acţionar 
și însoțit de o copie a actului de identitate a 
acţionarului persoană fizică, respectiv 
Certificat de înregistrare eliberat de ORC 
împreună cu copia actului care dovedește 
calitatea de reprezentant legal al acestora, 
în cazul persoanelor juridice, sunt expediate 
sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin 
o oră înainte de adunare (19/20.08.2019 ora 
13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar și 
cu majuscule “VOT PRIN CORESPON-
DENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
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DIN 19/20.08.2019”. Buletinele de vot prin 
corespondenţă care nu sunt primite în forma 
şi în termenul stipulat în prezentul convo-
cator nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului de prezenţă şi vot 
precum şi la numărătoarea voturilor în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 
În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. 
(10) - Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi 
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei 
Împuterniciri speciale (Procuri speciale), 
înscris sub semnatură privată, pusă la dispo-
ziţie de către Consiliul de Administraţie sau 
în baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale). Forma Împuternicirii speciale 
(Procurii speciale) atât în limba română, cât 
şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţi-
onarilor atât la sediul societăţii cât şi pe 
pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com şi pot fi consultate începând cu data de 
19.07.2019. Împuternicirea specială (Procura 
specială) se depune sau se poate expedia, în 
original, la societate cu cel puţin o oră 
înainte de adunare (19/20.08.2019 ora 13.00). 
În cazul în care Împuternicirea specială 
(Procura specială) se expediază prin poştă 
trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în 
c la r  ş i  cu  ma juscu le  “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 19/20.08.2019”. 
Procurile speciale care nu sunt primite în 
termenul stipulat în prezentul convocator nu 
vor fi acceptate de către Societate. Formula-
rele de vot prin corespondenţă sau împuter-
nicirile speciale pot fi transmise şi prin email 
cu semnatură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronică până cel târziu cu o 
oră înainte de adunare (19/20.08.2019 ora 
13.00), la adresa office@romaero.com, 
menţionând la subiect:  “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 
19/20.08.2019”. Reprezentarea acţionarilor 
în cadrul adunării generale de către alte 
persoane decât acţionarii se poate face şi în 
baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale) valabilă pentru o perioadă care nu 
va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului 
desemnat să voteze în toate aspectele aflate 
în dezbaterea adunării generale a acţiona-
rilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea 
generală să fie acordată de către acţionar, în 
calitate de client, unui Intermediar definit 
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 
24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile 
generale (Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi se depun/
expediază la societate cu cel puţin o oră 
înainte de adunare ( 19/20.08.2019 ora 
13.00), în copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul, sub semnătura 
reprezentantului. Copiile certificate ale 
Împuternicirilor generale (Procurilor gene-
rale) sunt reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre acestea în procesul verbal 
al adunării generale.  Acţionarii nu pot fi 
reprezentaţi în adunarea generală a acţiona-
rilor, pe baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale), de către o persoană care 
se află într-o situaţie de conflict de interese, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. 
(15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. În cazul neîntrunirii 
condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute 
de Actul Constitutiv al societăţii pentru 
prima convocare, A.G.O.A. se reprogra-
mează pentru data de 20.08.2019, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi 
dată de referinţă. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021/599.41.04; fax 
021/319.20.82. Preşedintele C.A. Ştefan 
PARASCHIV

LICITAŢII
l Anunț de participare. SC High-Tech 
Industry Park Craiova SA anunță licitație 
deschisă cu ofertă în plic pentru REȚELE 
EDILITARE- CANALIZARE PLUVIALĂ. 
Pentru mai multe detalii, accesați pagina: 
www.hightechindustrypark.ro, secțiunea 
Achiziții bunuri, servicii şi lucrări.

l Unitatea Administrativ-Teritorială a 
Comunei Săcălaz anunță scoaterea la lici-
tație publică a Serviciului de Transport 
Public Local de Persoane prin Curse Regu-
late, conform HCL nr.62/05.06.2019, pe ruta 
Timişoara- Săcălaz- Beregsău Mare- Bere-
gsău Mic. Licitația va avea loc în 20 de zile 
de la data publicării anunțului, ora 12.00, la 
sediul Unitatea Administrativ-Teritorială a 
Comunei Săcălaz.

l S.C Oaky Service SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica bunul imobilul Motel P+E+M 
in suprafata construita desfasurata de 
1.718,86 mp, situat in Comuna Telega sat 
Telega, str. Bailor nr. 1335 la pretul de 52.540 
EUR plus TVA, pret redus cu 80%. Licita-
tiile vor avea loc in zilele de 24, 31 iulie, 5 si 9 
august 2019, orele 14 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul 
de sarcini se pot obtine de la sediul lichidato-
rului judiciar. Relatii suplimentare la tel. 
0728.878298.

l CVC Property Investments CO SRL prin 
lichidator VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren extra-
vilan categorie de folosinta arabil, compus 
din 3 loturi de teren in suprafata totala de 
38.800 mp, situat în Jilava, Tarlaua 23, 
parcela 79 (96/2), jud. Ilfov la pretul de 
2.313.000 lei. Licitaţia va avea loc în data de 
30.07.2019, ora 11/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
datele de 06.08.2019, 13.08.2019, 20.08.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 2.000 lei + TVA de la sediul lichida-
torului şi vor depune taxa de garanţie de 
10% din prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei.

l SC Mas Mireii Avantaje SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor mobile, reprezentând stoc marfă, 
aflat în proprietatea  debitoarei  S.C. Mas 
Mireii Avantaje S.R.L. Reşița. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 50 % din pretul 
de evaluare, respectiv 8.513,5 Lei  + T.V.A. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
30.07.2019, orele 12.30, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 
13.08.2019, orele 12.30.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al SVF Construct SRL, desemnat prin 
incheierea de sedinta din data de 23.04.2019, 
pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila,  anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea SVF 
Construct SRL, constand in: - teren in 
suprafata de 292,00 mp si doua corpuri de 
cladiri C.1 (suprafata construita- 80,00 mp) 
si C.3 (suprafata construita- 21,00 mp) care 
au regim de inaltime P situate in Intrarea 
Guliver, nr. 12, sector 6, Bucuresti, la pretul 
de pornire de 104.309 euro fara TVA  si 
teren in suprafata de 271,82 mp si corp de 
cladiri C- tip depozit (suprafata construita- 
46,61 mp) care au regim de inaltime P 
situate in Intrarea Guliver, nr. 14, sector 6, 
Bucuresti, la pretul de pornire de 92.807 
euro fara TVA.Vanzare a bunurilor imobile 
apartinande societatii falite se va organiza in 
data de 31.07.2019 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunurile 
imobile nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte) 
licitatii saptamanale in datele de 07.08.2019, 

14.08.2019, 21.08.2019, 28.08.2019, 
04.09.2019, 11.09.2019 si 18.09.2019 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii.  Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu 
pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL 
societate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Opel Corsa, nr. inmatriculare DB  
08 SOD, an fabricatie 2008, pret pornire 
licitatie 1.615,00 Euro exclusiv TVA; 2.
Renault Clio, nr. inmatriculare DB-06-WEL, 
an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 
2.125,00 Euro exclusiv TVA; 3.Citroen C5 nr. 
inmatriculare DB-08-EKV, an fabricatie 
2001, pret pornire licitatie 935,00 Euro 
exclusiv TVA; Autoturismele se vand in mod 
individual. 4.Bunuri mobile de tip mijloce 
apartinand Tehnofarm Valleriana in valoare 
de 6.149,12 Euro exclusiv TVA; -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru autoturisme si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace apar-
tinand Tehnofarm Valleriana SRL repre-
zinta 85% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de Evaluare, listele 
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini 
pentru autoturisme si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO76BREL0002001680810100 deschis la 
Libra Internet Bank, cel mai  tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru lici-
tatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunurile pentru 
care se liciteaza; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce 
poate fi achitat in contul lichidatorului judi-
ciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726  
deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul acestuia din Bucu-
resti str. Buzesti nr.71, et. 5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru autovehicule si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
01.08.2019, ora 15:00, iar daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
08.08.2019; 15.08.2019; 22.08.2019; 
29.08.2019 ora 15:00. Toate sedintele de lici-
tatie se vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et. 
5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Racovița -Consiliul Local Raco-
vița, cu sediul în comuna Racovița, strada 
Calea Custura, nr.53, telefon/fax: 
0239.698.725/0239.698.791, CUI: 4342839, 
organizează, în condițiile OUG nr.57/2019, 
licitație publică în vederea concesionării pe 
o perioadă de 5 ani a spațiului în suprafață 
de 40,09mp amplasat în incinta Dispensa-
rului Uman Racovița. Pot participa la 
licitație persoane fizice sau juridice, 
române sau străine, care au ca obiect de 
activitate farmacie umană şi fac dovada 
achitării, prin chitanță sau ordin de plată 
pentru: documentația de atribuire- 100Lei. 
Persoanele interesate pot procura docu-
mentația de atribuire de la sediul Primăriei 

Comunei Racovița. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor referitoare la docu-
mentația de atribuire este 29.07.2019, ora 
15.00. Ofertele vor fi depuse la Secretari-
atul Primăriei Racovița, județul Brăila, 
până cel târziu în data de 09.08.2019, ora 
10.00. Numărul de exemplare în care se 
depune oferta- 1 exemplar. Plicul exterior 
al ofertei va purta mențiunea numelui, 
adresa şi nr.de telefon al ofertantului. 
Licitatia se va desfăşura la sediul Primăriei 
Com.Racovița, sala de şedințe, în data de 
09.08.2019, ora 12.00. Soluționarea litigi-
ilor apărute pe parcursul desfăşurării 
procedurii de concesionare se realizează 
potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările 
ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce 
la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Brăila.

l Anunt privind scoaterea la licitaţie a 
proiectelor de cercetare - dezvoltare din 
cadrul Planului sectorial pentru cerceta-
re-dezvoltare din domeniul agricol şi de 
dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, 
“Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 
2022” În baza prevederilor O.M. nr. 
341/2019privind aprobareaPlanului sectorial 
pentru cercetare-dezvoltare din domeniul 
agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 
2019-2022, “Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală - ADER 2022”,a H.G. nr. 1266/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind contractarea, finanţarea, monitori-
zarea şi evaluarea proiectelor din planurile 
sectoriale de cercetare-dezvoltare, cu modifi-
cările ulterioare, a O.M. nr. 4729/2004 
privind aprobarea modelului termenilor de 
referinţă şi modelului contractului de finan-
ţare pentru proiecte din Planul sectorial, a 
O.M. nr.396/17.07.2019 privind constituirea 
Comisiei de evaluare a eligibilității potenția-
lilor contractori ai proiectelor de cercetare 
cuprinse în Planul sectorial pentru cercetare- 
dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvol-
tare rurală al Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, 
“Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 
2022” şi a Notei cu clarificări pentru potenți-
alii contractori şi membrii Comisiei de 
evaluare a eligibilității, afişate pe pagina web 
a MADR, www.madr.ro, la secțiunea 
“Industrie alimentară - cercetare - inovare”, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
anunţă scoaterea la licitaţie a proiectelor de 
cercetare-dezvoltare cuprinse în anexa nr. 2 
la O.M. nr. 341/2019. Expresiile de interes 
pentru aceste proiecte se vor completa 
conform modelului afişat pe pagina web a 
MADR, www.madr.ro, secțiunea “Industrie 
alimentară, cercetare - inovare” şi pot fi 
propuse de un singur participant sau de un 
grup/consorţiu de participanţi asociaţi, 
persoane juridice, care se constituie ca parte-
neri în cadrul proiectului respectiv. Pentru 
acelaşi proiect, participantul îşi poate 
exprima interesul o singură dată, fie în cali-
tate de conducător de proiect sau de 
partener al altui potențial contractor. Partici-
pantul îşi poate exprima interesul de a 
participa la competiție şi în parteneriat, 
astfel: la depunerea expresiei de interes, 
situație în care va depune pe lângă celelalte 
documente şi o declarație scrisă pe proprie 
răspundere prin care este împuternicit de 
parteneri să coordoneze proiectul de cerce-
tare, iar la depunerea ofertei va respecta 
acest parteneriat, având şi posibilitatea 
completării parteneriatului cu noi parteneri 
selectați din Lista scurtă cu potențialii 
contractori declarați eligibili pentru proiec-
tele de cercetare cuprinse în Planul sectorial 
- ADER 2022 declarate admise, afişată pe 
pagina web a MADR, www.madr.ro, secți-
unea “Industrie alimentară - cercetare - 
inovare”. la înaintarea ofertei, cu condiția de 
a-şi selecta partenerii eligibili, din Lista 
scurtă cu potențialii contractori declarați 
eligibili pentru proiectele de cercetare 
cuprinse în Planul sectorial - ADER 2022 
declarate admise, afişată pe pagina web a 

MADR, www.madr.ro, secțiunea “Industrie 
alimentară – cercetare - inovare”. Pentru 
atribuirea contractului de finanțare, autori-
tatea contractantă adresează invitația de a 
depune oferte unui număr de minimum 5 
potențiali contractori, care îndeplinesc 
condițiile de eligibilitate, astfel încât se 
impune ca pentru fiecare proiect să fie 
depuse minimum 5 expresii de interes şi să 
fie declarați eligibili minimum 5 potențiali 
contractori, pentru ca la eligibilitate,proiec-
tele să fie declarate ADMISE. Potenţialii 
contractori pot depune „Expresiile de 
interes” dacă îndeplinesc condiţiile generale 
de el igibil itate prevăzute în H.G. 
nr.1266/2004 cu modificările ulterioare, O.M. 
nr. 4729/2004, O.M. nr. 396/2019 şi a Notei 
cu clarificări pentru potențialii contractori şi 
membrii Comisiei de evaluare a eligibilității. 
Participanţii trebuie să se încadreze în cate-
goriile de unităţi şi instituţii prevăzute la art. 
7 şi 8 din O.G. nr. 57/2002, aprobată prin 
Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. „Expresiile de 
interes” vor cuprinde în mod obligatoriu 
următoarele informaţii: a) declaraţia de 
eligibilitate scrisă pe propria răspundere, 
prin care participantul, în calitate de poten-
țial contractor, declară că respectă condiţiile 
de eligibilitate pentru participarea la compe-
tiție, cu respectarea Formularului A, ataşat 
la expresia de interes. În cazul unui partene-
riat, declaraţia se prezintă atât de către 
conducătorul de proiect, cât şi de către 
parteneri. b) declaraţia scrisă pe proprie 
răspundere prin care participantul declară 
că unitatea este înscrisă în Registrul Potenţi-
alilor Contractori (RPC), gestionat de către 
Ministerul Cercetării şi Inovării, la adresa 
http://rpc.research.gov.ro, care cuprinde 
denumirea legală a unității, acronimul, 
codul fiscal, numărul de înregistrare în RPC 
şi statusul acesteia. Condiția de depunere a 
expresiilor de interes este ca statusul unității 
în RPC să fie verde sau galben – condiție de 
eligibilitate. În cazul unui parteneriat, decla-
raţia se prezintă atât de către conducătorul 
de proiect, cât şi de către parteneri. c) decla-
raţia scrisă pe proprie răspundere, prin care 
participantul descrie activităţile de condu-
cere sau execuţie desfăşurate în cadrul altor 
proiecte la care a participat, din domeniile 
de relevanţă ale proiectului licitat, cu respec-
tarea Formularului A1, ataşat la expresia de 
interes. În cazul unui parteneriat, declaraţia 
se prezintă atât de către conducătorul de 
proiect, cât şi de către parteneri. d) decla-
rația scrisă pe proprie răspundere prin care 
conducătorul de proiect este împuternicit de 
parteneri să coordoneze proiectul de cerce-
tare, în cazul depunerii expresiei de interes 
în parteneriat. Expresiile de interes însoțite 
de documentația aferentă, pentru partici-
parea la licitaţie, se înregistrează de către 
potențialii contractori, la Registratura 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Ruraleşi le depun la secretariatul Direcției 
Generale Politici Agricole – DGPA, la etajul 
II, cam 122, până la data de 29.07.2019, ora 
17.00, cu respectarea perioadei prevăzute 
pentru depunerea expresiilor de interes, în 
Calendarul acțiunilor, afişat pe pagina web a 
MADR, www.madr.ro, secțiunea “Industrie 
alimentară – cercetare - inovare”.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf eliberat pe numele 
Alexandru Ionuț Cătălin de către ARR 
DOLJ. Se declară nul.

l Declar pierdut contract vânzare –cumpă-
rare nr. 5470/1992 încheiat cu SC Orizont SA.

l SC Psihotest SRL Tulcea pierdut certificat 
de înregistrare seria B nr. 2043845 eliberat  de  
Registrul Comerțului Tulcea. Se declară nul.

DECESE
l Cu nespusă durere, familia anunță înce-
tarea din viață la data de 12.07.2019 a 
domnului judecător LUCIAN STÂNGU.


