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OFERTE SERVICIU
lAdministrația Serviciilor Sociale Comunitare 
Ploiești organizează concurs în data de 05.03.2019, 
ora 9.30 (proba scrisă) și în data de 07.03.2019, ora 
9.30 (interviul), la sediul din Ploiești, Pța. Eroilor 1A, 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției 
publice de execuție vacante din cadrul Biroului Achi-
ziții Publice: „consilier cl. I/grad principal - 1 post”. 
Condiții de participare: • studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; • vechime minimă de 5 ani în speciali-
zarea studiilor necesare exercitării funcției publice. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării anunțului, 
respectiv până la data de 20.02.2019. Date contact: 
consilier Stănescu Zenovia, Pța. Eroilor 1A, Ploiești, 
tel. 0740178780 sau 0244/511137 int. 120, e-mail sru@
asscploiesti.ro.

lAdministrația Serviciilor Sociale Comunitare cu 
sediul în Ploiești, Pta. Eroilor 1A, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post de executie vacant de 
natura contractuala la Serviciul Situatii de Urgenta, 

Paza Obiective: 1. pompier - 1post. Condiții de parti-
cipare: • studii medii finalizate cu diplomă de bacala-
ureat; • curs acreditat I.G.S.U de cadru tehnic cu 
atribuții în domeniul apărării și stingerii incendiilor/
servant pompier, Concursul se va desfășura la sediul 
din Piața. Eroilor nr. 1A, după cum urmează: • 
înscrierile se fac în perioada 01.02.2019 - 14.02.2019 
intre orele 9.00 - 14.00; • proba scrisă va avea loc în 
data de 25.02.2019 ora 9.30. • proba interviu va avea 
loc în data de 27.02.2019 ora 9.30 Dosarele de 
înscriere se depun la registratura instituției și trebuie 
să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile 
de participare sunt afișate la sediul instituției și pe 
site-ul www.asscploiesti.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la compartiment Resurse Umane - tel. 
0740178780 sau 0244511137 tasta 120.

lSpitalul Municipal „Costache Nicolescu”, cu sediul 
în localitatea Drăgășani, jud.Vâlcea, str.Dr. Bagdasar, 
nr. 2, organizează, în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, modificată, concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante temporar de asistent 
laborator în Laboratorul anatomo-patologie. Condi-
ţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse 
în art.3 din Regulamentul-cadru la Hotârărea 

286/2011. Condiţii specifice de participare: -Studii: 
superioare, scurtă durată și postliceale; -Certificat 
membru OAMMGR vizat pentru anul în curs; 
-Condiţii de vechime în specialitate: minim 1 an. 
Locul desfășurării probelor concursului: sediul spita-
lului. Data și ora concursului: -Proba scrisă în data de 
18.02.2019, ora 11.00; -Proba interviu în data de 
21.02.2019, ora 10.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data de 08.02.2019, 
inclusiv, la sediul Spitalului Municipal „Costache 
Nicolescu” Drăgășani. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Municipal „Costache Nicolescu” Drăgă-
șani, persoană de contact: Chitu Jeni, telefon: 
0250.812.201/02/03, int.110.

lȘcoala Gimnazială Nr.1, sat Gârceni, cu sediul în 
localitatea Gârceni, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator financiar, 0,50 normă, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 25.02.2019, ora 
8.00; -Proba practică în data de 25.02.2019, ora 14.00; 
-Proba interviu în data de 25.02.2019, ora 16.30. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; 
-vechime minimă 5 ani; -cunoștinţe operare PC, 
programe de contabilitate. 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 
Gârceni. Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimna-
ziale Gârceni, persoană de contact: Boboc Irina-Lu-
ciana, telefon: 0784.271.333, fax: 0235.347.186, e-mail: 
scoala_garceni@yahoo.ro.

lPrimăria Comunei Tătăruși, cu sediul în localitatea 
Tătăruși, sat Tătăruși, judeţul Iași, organizează 

concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de șofer buldoexcavatorist la Servi-
ciul Public de Gospodărire Comunală, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.02.2019, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 20.02.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii (pentru postul de șofer 
buldoexcavatorist): -studii generale cu diplomă de 
școală profesională; -vechime în specialitatea de șofer/
conducător auto de minim 15 ani; -permis de condu-
cere categoria B și D și atestat profesional transport 
persoane valabil. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Tătăruși, Registratură. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Tătăruși, persoană de contact: d-l 
Anghelina Iulian, telefon: 0762.247.974.

lPrimăria Comunei Clejani, str. Principală, nr. 62, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea 
pe durată nedeterminată a două funcții publice 
vacante, și anume: referent, cls.III, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului de contabili-
tate, buget-finanţe, impozite, și referent, cls.III, grad 
profesional asistent, în cadrul Compartimentului de 
stare civilă din cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului Comunei Clejani, în data de 05.03.2019. 
Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosa-
relor, proba scrisă și interviul. 1.Condiții generale de 
participare: conform art.54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcționarilor publici republicată (2), 
cu modificările și completările ulterioare. 2. Condiții 
specifice de participare la concurs: a)studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; b)fără vechime pentru 
funcţia de referent, cls.III, grad profesional debutant, 
în cadrul Compartimentului de contabilitate, buget-fi-

nanţe, impozite; a)studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; b)minim 6 luni vechime pentru 
funcţia de referent, cls.III, grad profesional asistent, 
în cadrul Compartimentului de stare civilă. 3. 
Condiții de desfășurare a concursului: dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul primăriei, satul 
Clejani, str.Principală, nr.62, județul Giurgiu, în 
termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, a anunțului. Concursul se va 
desfășura la sediul Primăriei Clejani în două etape 
succesive: 1.selecția dosarelor, care va avea loc în 
maxim 5 zile de la data expirării termenului de depu-
nere a dosarelor; 2.proba scrisă, care va avea loc în 
data de 05.03.2019, ora 10.00; 3. interviul, care va 
avea loc în data de 07.03.2019, ora 14.00. Date de 
contact și relații suplimentare privind documentele 
necesare pentru înscriere și bibliografia stabilită 
pentru concurs se pot obține la sediul primăriei, 
strada Principală, nr.62, com.Clejani, jud.Giurgiu, 
telefon: 0246.261.176 sau e-mail: clclejanigr@yahoo.
com, persoană de contact: Neagu Virginia, secretar al 
Primăriei Comunei Clejani.

l Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, cu sediul în locali-
tatea Botoșani, str.I.C. Brătianu, nr.65, judeţul Boto-
șani, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -numele funcţiei: muncitor 
necalificat; -număr posturi: 1; -numele funcţiei: îngri-
jitor; -număr posturi: 3, conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25 februarie 2019, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 25 februarie 2019, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
generale /școală profesională; -vechime: fără condiţii 
de vechime; -abilităţi de comunicare, lucru în echipă. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, (4 
februarie-15 februarie 2019), la sediul Liceului 
Pedgogic Nicolae Iorga Botoșani, str. I.C. Brătianu, 
nr.65, Botoșani. Relaţii suplimentare la sediul: 
str.I.C.Brătianu, nr.65, Botoșani, persoană de contact: 
Arnautu Roxana/Iacob Adriana, telefon: 
0231.512.132, fax: 0231.511.519, e-mail: pedagogic_
niorga@yahoo.fr.

lStaţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea 
Bovinelor Arad (SCDCB Arad), cu sediul în Arad, 
Calea Bodrogului, nr. 32, judeţul Arad, în conformi-
tate cu HG nr. 286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, anunţă scoaterea la concurs a 
următoarelor posturi contractual vacante: 1. Inginer 
șef, studii superioare de specialitate, vechime minim 
10 ani în domeniu; 2. Șef Biobaza Zootehnică, gr.II, 
studii superioare, vechime minim 10 ani în domeniu; 
3. Auditor intern, gr.II, studii de specialitate, vechime 
minim 5 ani în domeniu; 4. Consilier juridic IA, studii 
de specialitate, vechime minim 6 ani în domeniu. 
Concursul va avea loc în data de 25.02.2019, ora 
10.00, proba scrisă, iar interviul la ora 14.00, la sediul 
SCDCB Arad, Calea Bodrogului, nr. 32. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului. Informaţii se obţin de la sediul 
SCDCB Arad, tel. 0257.339.130, Serviciul Resurse 
Umane.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Dolj, cu sediul în Craiova, Strada Eugeniu 
Carada, nr. 13A, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier juridic, grad profesi-
onal debutant - Compartiment Formare profesională; 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de știință: juridice; Cunoaș-
terea limbii engleze sau franceze - nivel mediu - 
dovada expertizei se va face pe baza unor documente 
care să ateste deţinerea competenţelor respective, 
emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel 
mediu - dovada expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea competenţelor 
respective, emise în condiţiile legii; Iniţiativă și creati-
vitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, aptitudini de comunicare și redac-
tare foarte bune; Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Dolj. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Dolj, tel. 
0251.306.100, email ajofm@dj.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Argeș, cu sediul în Pitești, B-dul. Republicii, 
nr. 11, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier juridic, grad profesional principal -  
Compartiment Juridic și relații cu publicul; Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire de 
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specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ramura de științe: științe juridice; Cunoașterea limbii 
engleze sau franceze - nivel mediu - dovada expertizei 
se va face pe baza unor documente care să ateste 
deţinerea competenţelor respective, emise în condi-
ţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu - 
dovada expertizei se va face pe baza unor documente 
care să ateste deţinerea competenţelor respective, 
emise în condiţiile legii; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 
ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de 
comunicare și redactare foarte bune. Data de desfă-
șurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-19.02.2019, la 
sediul AJOFM Argeș. Persoană de contact: secretari-
atul AJOFM Argeș, tel. 0248.222.415, email ajofm@
ag.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, 
Strada General Grigore Bălan, nr. 14, scoate la 
concurs, în data de 05.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional principal - Compartiment 
Monitorizare proiecte finanțate din FSE, Informatică 
și 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune. Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Covasna. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Covasna, tel. 
0267.312.157, email ajofm@cv.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Buzău, cu sediul în Buzău, Strada Ion Băieșu, 
nr.3A, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional superior -  
Compartiment 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, aptitudini de comunicare și redactare foarte 
bune. Data de desfășurare a concursului: 05.03.2019 
- 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 
01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Buzău. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Buzău, tel. 
0238.713.216, email anofm@bz.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada George 
Coșbuc, nr.2, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesional asistent -  
Compartiment Control, îndeplinirea măsurilor 
asiguratorii și executarea silita a debitelor; 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
aptitudini de comunicare și redactare foarte bune. 
Data de desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 
01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Cluj. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Cluj, tel. 
0264.590.227, email anofm@cj.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, Bule-
vardul Frăției, nr.2, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-

ţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesi-
onal asistent - Compartiment Relații cu angajatorii și 
economie socială; 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune. Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Harghita. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Harghita, tel. 
0266.313.423, email anofm@hr.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. 
Dacia, nr. 8, bl. Transcozia scoate la concurs, în data 
de 05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profe-
sional asistent - Punct de lucru Lăpușata; 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze – nivel 
mediu - dovada expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea competenţelor 
respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare 
foarte bune; Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Vâlcea. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Vâlcea, tel. 
0250.735.608, int. 0; email ajofm@vl.anofm.ro.

lAgenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă București, cu sediul în București, Strada 
Spătaru Preda, nr.12, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier juridic, grad 
profesional asistent - Compartiment Monitorizare 
proiecte finanțate din FSE și 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 superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în ramura de știință: științe juridice; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
aptitudini de comunicare și redactare foarte bune. 
Data de desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 
01.02.2019-19.02.2019, la sediul AMOFM București. 
Persoană de contact: secretariatul AMOFM Bucu-
rești, tel. 021.316.0923, email amofm@buc.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Str. Ghica 
Ion, nr. 36, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesional principal - 
Compartiment Execuție bugetară, financiar, contabi-
litate și administrare fond de garantare pentru plata 
creanțelor salariale; 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Satu Mare. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Satu Mare, tel. 
0261.770.237, email ajofm@sm.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Bacău, cu sediul în Bacău, B-dul. Ioniță 
Sandu Sturza, nr. 63, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesi-
onal superior - Centru de 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 superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau 
franceze - nivel mediu - dovada expertizei se va face 
pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Cunoștințe operare PC - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani; 
Iniţiativă și creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, aptitudini de 
comunicare și redactare foarte bune; Data de desfă-
șurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Bacău. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Bacău, tel. 
0234.576.736, email ajofm@bc.anofm.ro

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Botoșani, cu sediul în Botoșani, Strada 
Colonel Victor Tomoroveanu, nr. 2, scoate la concurs, 
în data de 05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad 
profesional superior - Compartiment Medierea 
muncii, consiliere, orientare și formare profesională; 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau franceze 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare 
foarte bune. Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Boto-
șani. Persoană de contact: secretariatul AJOFM 
Botoșani, tel. 0231.531.160, email ajofm@bt.anofm.
ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Brăila, cu sediul în Brăila, B-dul. Doroban-
ților, nr. 603-605, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier, grad profesional 
superior - Compartiment Înregistrare și stabilire 
drepturi șomeri; 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Brăila. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Brăila, tel. 
0239.611.386, email ajofm@br.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Călărași, cu sediul în Călărași, Strada 13 
Decembrie, nr.12, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesi-
onal superior - Compartiment Analiza pieței muncii, 
programe de ocupare și implementare măsuri active, 
monitorizare proiecte finanțate din FSE, informatică 
și 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Călărași. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Călărași, tel. 
0242.318.376, email anofm@cl.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, Strada 
Tudor Vladimirescu, nr.1A, scoate la concurs, în data 
de 05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profe-
sional superior - Compartiment Execuție bugetară, 
financiar, contabilitate și administrare fond de   
garantare pentru plata creanțelor salariale; 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze – nivel 
mediu - dovada expertizei se va face pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea competenţelor 
respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare 
foarte bune. Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM 
Dâmbovița. Persoană de contact: secretariatul 
AJOFM Dâmbovița, tel. 0245.615.932, email anofm@
db.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Bulevardul 
București, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesional superior - 
Compartiment Control, îndeplinirea măsurilor 
asiguratorii și executarea silita a debitelor; 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, aptitudini de comunicare și redactare foarte 
bune; Data de desfășurare a concursului: 05.03.2019 
- 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 
01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Giurgiu. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Giurgiu, 
tel. 0246.230.613, email anofm@gr.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Maramureș, cu sediul în Baia Mare, Aleea 
Școli, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesional superior -  
Compartiment Monitorizare proiecte finanțate din 
FSE, Informatică și Managementul Bazelor de Date; 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau franceze 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare 
foarte bune; Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Mara-
mureș. Persoană de contact: secretariatul AJOFM 
Maramureș, tel. 0262.227.809; email ajofm@mm.
anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Mehedinți, cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, B-dul. Carol, nr. 3, scoate la concurs, în data 
de 05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profe-
sional superior - Punct de lucru Orșova; 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-

ţelor respective, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, aptitudini de comunicare și redactare foarte 
bune; Data de desfășurare a concursului: 05.03.2019 
- 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 
01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Mehedinți. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Mehe-
dinți, tel. 0252.319.029; email ajofm@mh.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. 
Dunării, nr. 1, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesi-
onal superior -  Compartiment Resurse Umane, 
Salarizare, Comunicare și Secretariatul CC; 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, aptitudini de comunicare și redactare foarte 
bune; Data de desfășurare a concursului: 05.03.2019 
- 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 
01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Teleorman. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM 
Teleorman, tel. 0247.310.155, email ajofm@tr.anofm.
ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Timiș, cu sediul în Timișoara, B-dul. Repu-
blicii, nr. 21, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesional superior - 
Punct de lucru Făget; 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Timiș. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Timiș, tel. 
0256.294.231, email ajofm@tm.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Vaslui, cu sediul în Vaslui, Str. Inginer Badea 
Romeo, nr. 5, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesional superior - 
Compartiment Economie socială; 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Vaslui. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Vaslui, tel. 
0235.369.938, email ajofm@vs.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Vrancea, cu sediul în Focșani, B-dul. Unirii, 
nr. 53 A, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional superior - 
Compartiment Medierea muncii, consiliere, orientare 
și formare profesională; Condiţii specifice de partici-
pare 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
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condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Vrancea. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Vrancea, tel. 
0237.224.677, email ajofm@vn.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Hunedoara, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, 
nr.2, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Expert, grad profesional asistent - 
Compartiment EURES;Condiţii specifice de partici-
pare 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Hunedoara. Persoană 
de contact: secretariatul AJOFM Hunedoara, tel. 
0254.216.151, int.0, email anofm@hd.anofm.ro.

lAgenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă București, cu sediul în București, Strada 
Spătaru Preda, nr.12, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Expert, grad profesional 
principal - Compartiment EURES; 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AMOFM București. Persoană de 
contact: secretariatul AMOFM București, tel. 
021.316.0923, email amofm@buc.anofm.ro

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Brașov, cu sediul în Brașov, Strada Lungă, nr. 
1A, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Inspector, grad profesional principal - 
Compartiment Medierea muncii, consiliere, orientare 
și formare profesională; Condiţii specifice de partici-
pare 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 
ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
– dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Brașov. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Brașov, tel. 
0268.416.879, int.100, email ajofm@bv.anofm.ro

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Arad, cu sediul în Arad, Str. Călugăreni, nr. 
1A, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Inspector, grad profesional asistent - Punct de 
lucru Lipova; 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; Cunoașterea 
limbii engleze sau franceze - nivel mediu - dovada 
expertizei se va face pe baza unor documente care să 

ateste deţinerea competenţelor respective, emise în 
condiţiile legii; Cunoștințe operare PC - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, aptitu-
dini de comunicare și redactare foarte bune; Data de 
desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 01.02.2019-
19.02.2019, la sediul AJOFM Arad. Persoană de 
contact: secretariatul AJOFM Arad, tel. 0257.211.230, 
email ajofm@ar.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, Str. Iuliu 
Maniu, nr. 2, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Inspector, grad profesional asistent -  
Compartiment Control îndeplinirea măsurilor 
asiguratorii și executare silită a debitelor; 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
aptitudini de comunicare și redactare foarte bune; 
Data de desfășurare a concursului: 05.03.2019 - 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 
01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Mureș. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Mureș, tel. 
0265.269.247; int. 102 email ajofm@ms.anofm.ro

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Nicolae 
Titulescu, nr. 10B, bloc “Columna” scoate la concurs, 
în data de 05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad 
profesional principal - Compartimentul Execuție 
bugetară, financiar, contabilitate și administrare fond 
de garantare pentru plata creanțelor salariale; 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau franceze 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare 
foarte bune. Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Alba. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Alba, tel. 
0258.811.470, email ajofm@ab.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Iași, cu sediul în Iași, Str. Cucu, nr. 1, scoate la 
concurs, în data de 05.03.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector, grad profesional principal - Compartiment 
Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretari-
atul CC; 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 superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau 
franceze - nivel mediu - dovada expertizei se va face 
pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Cunoștințe operare PC - nivel mediu - dovada exper-
tizei se va face pe baza unor documente care să ateste 
deţinerea competenţelor respective, emise în condi-
ţiile legii; Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și 
redactare foarte bune; Data de desfășurare a concur-
sului: 05.03.2019 - 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, respectiv în 
perioada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM 
Iași. Persoană de contact: secretariatul AJOFM Iași, 
tel. 0232.254.577; email ajofm@is.anofm.ro

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Prahova, cu sediul în Ploiești, Str. Nicolae 
Iorga, nr. 1, scoate la concurs, în data de 05.03.2019, 
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Inspector, grad profesional principal - 
Compartiment Control îndeplinirea măsurilor 
asiguratorii și executare silită a debitelor; 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; 
Cunoașterea limbii engleze sau franceze - nivel mediu 
- dovada expertizei se va face pe baza unor docu-
mente care să ateste deţinerea competenţelor respec-
tive, emise în condiţiile legii; Cunoștințe operare PC 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani; Iniţiativă și creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, aptitudini de comunicare și redactare foarte 
bune; Data de desfășurare a concursului: 05.03.2019 
- 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 
01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Prahova. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Prahova, 
tel. 0244.577.380, int. 6; email ajofm@ph.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Galați, cu sediul în Galați, Strada 
Domnească, nr.191, scoate la concurs, în data de 
05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Inspector, grad profesi-
onal superior - Compartiment Achiziții publice; 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau franceze 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare 
foarte bune; Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Galați. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Galați, tel. 
0236.416.311, email anofm@gl.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Str. Privi-
ghetorii, nr. 21, bl. 13, parter scoate la concurs, în data 
de 05.03.2019, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul 
agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad 
profesional superior - Compartiment Medierea 
muncii, consiliere, orientare și formare profesională; 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau franceze 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare 
foarte bune; Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM 
Neamț. Persoană de contact: secretariatul AJOFM 
Neamț, tel. 0233.237.781; email ajofm@nt.anofm.ro.

lAgenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Olt, cu sediul în Slatina, Str. Crișan, nr. 2, 
scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Inspector, grad profesional superior - 
Compartiment Înregistrare și stabilire drepturi 
someri; 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 superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau 
franceze - nivel mediu - dovada expertizei se va face 
pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Cunoștințe operare PC - nivel mediu - dovada exper-
tizei se va face pe baza unor documente care să ateste 
deţinerea competenţelor respective, emise în condi-
ţiile legii; Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, aptitudini de comunicare și 
redactare foarte bune; Data de desfășurare a concur-
sului: 05.03.2019 - 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, respectiv în 
perioada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM 
Olt. Persoană de contact: secretariatul AJOFM Olt, 
tel. 0249.438.595; email ajofm@ot.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Morilor, nr. 51A, 
scoate la concurs, în data de 05.03.2019, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Inspector, grad profesional superior - Agenția 
Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu; 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-

tire de specialitate - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cunoașterea limbii engleze sau franceze 
- nivel mediu - dovada expertizei se va face pe baza 
unor documente care să ateste deţinerea competen-
ţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe 
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei se va 
face pe baza unor documente care să ateste deţinerea 
competenţelor respective, emise în condiţiile legii; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, aptitudini de comunicare și redactare 
foarte bune; Data de desfășurare a concursului: 
05.03.2019 - 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 peri-
oada 01.02.2019-19.02.2019, la sediul AJOFM Sibiu. 
Persoană de contact: secretariatul AJOFM Sibiu, tel. 
0269.210.882, email ajofm@sb.anofm.ro.

l Şcoala Gimnazială Romanu, cu sediul în: locali-
tatea Romanu, strada Republicii, nr.55, judeţul 
Brăila, organizează concurs pentru ocuparea următo-
rului post aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat și 
completat de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
postului: îngrijitor -1 normă- post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 10 clase sau 
școală profesională; -vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă: data 
de 25.02.2019, ora 09,00 la sediul instituţiei. Proba de 
interviu: data de 27.02.2019, ora 09,00 la sediul insti-
tuţiei. Data limită până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la 
afișare, la sediul instituţiei. Date contact: Şcoala 
Gimnazială Romanu, tel: 0239697181.

PRESTĂRI SERVICII
l  Execut renovări complete: zugrăveli, 
instalații sanitare, electrice, faianță etc.  
www.constructorievaluati.ro. 

CITAŢII
lGlodeanu Nicușor este chemat la Judecătoria Iași, 
strada Anastasie Panu nr.25, C39M, la data de 
25.02.2019 în calitate de pârât în Dosarul nr. 
22033/245/2018, având ca obiect autoritate părin-
tească, stabilire domiciliu minor, pensie de întreținere 
în contradictoriu cu Spiridon Ana Maria.

lSe citează pârâta MICHIE VIORICA, în dosarul 
98/828/2017 aflat pe rolul Judecătoriei Topoloveni, 
jud. Argeș, având ca obiect partaj succesoral, cu 
termen la data de 20.02.2019.

l Numitul, Roșca Dorel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova este citat în ziua de 28.02.2019, 
Completul C8, ora 08:30, în calitate de pârât, în 
proces cu Popovici Stelian în calitate de reclamant, 
Popovici Dorin Petrică în calitate de reclamant, dosar 
7614/193/2018, obiect acţiune în constatare.

l Rappaport Lucia, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
str. Fundeni, nr. 14, sector 2, este citată să se prezinte 
la Judecătoria Sector 2 București, Bd. Unirii nr. 37, 
sector 2, complet 8 MF, dosar nr. 23390/300/2018, în 
data de 6 martie 2019, ora 08.30, în cauza având ca 
obiect declararea judecătorească a morţii și vacanta 
succesorală cu privire la imobilul de la adresa: Şos. 
Fundeni nr. 36, sector 2. Încunoștinţăm pe această 
cale pe toţi cei interesaţi, inclusiv moștenitorii legali să 
furnizeze orice informaţii cunoscute despre persoana 
dispărută, moștenitorii și bunurile acesteia.

l Se citează Lăcătuș Alexandru Mircea Nicolae din 
Tg. Jiu, str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, bl.11, sc.1, 
ap.17, jud. Gorj, pentru ziua de 20.02.2019, ora 11.30, 
sala de ședință nr.7, complet C27, la Judecătoria 
Tg.Jiu, în calitate de pârât pentru divorț în dosar nr. 
13413/318/2018, în proces cu Lăcătuș Alexandru 
Mihaela Andreea.

l Proprietarii tabulari Moldovan Mihai, Puskas 
Regina, Puskas Ana, Pop Maria și Pop Dumitru sunt 
citaţi în data de 26.02.2019, la Judecătoria Topliţa, în 
Dosar nr.436/326/2018, având ca obiect uzucapiune.

l Proprietarii tabulari Muresan Gavril a lui Vasile și 
Pop Ioan al lui Petru a lui Petru sunt citaţi în data de 
19.02.2019, la Judecătoria Topliţa, în Dosar 
nr.631/326/2018, având ca obiect partaj judiciar.

l Proprietarul tabular Lorincz Ioan a lui Alexandru 
este citat în data de 05.03.2019, la Judecătoria 
Topliţa, în Dosar nr.52/326/2017, având ca obiect 
uzucapiune.

l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial 
Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. 
P21, sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data de 14 
februarie 2019, ora 14:00, persoanele cu vocaţie 
succesorală legală sau testamentară, la succesiunea 
defunctei Pătru Niculina, decedată la data de 
25.08.2018, cu ultimul domiciliu în sat Malcoci, 
comuna Nufăru, judeţul Tulcea, în Dosar succesoral 
nr. 9/2019, în vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment 
prin procedura simplificata in dosarul nr. 
2852/105/2018, Tribunal Prahova, conform 

sentintei nr.72 din 29.01.2019 privind pe SC Teatrul 
Cu Bere SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță in vederea intocmirii tabelului suplimentar 
15.03.2019, întocmirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 15.04.2019, întocmirea tabelului definitiv 
consolidat 15.05.2019.

l S.C. OMV Petrom S.A. anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda H8 Independenta”, 
propus a fi amplasat in extravilanul comunelor 
Branistea si Independenta, judetul Galati. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente pentru protectia 
mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, 
Galati, si la sediul S.C. OMV Petrom S.A. din Bucu-
resti, str. Coralilor nr. 22, in zilele de luni - joi intre 
orele 08:30 - 16:00 si vineri intre orele 08:30 - 13:30. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Galati din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Muni-
cipiul Galati.

l OMV Petrom S.A., cu sediul in Bucuresti, strada 
Coralilor, nr. 22, sector 1, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Lucrari de amenajare plat-
forma si foraj sondele H40, H41, 1532 Indepen-
denta”, propus a fi amplasat in extravilan comuna 
Schela (Tarla 58/4, A532/1/2, A532/1/3, A532/1/4, 
A532/1/5, A532/1/6), judetul Galati. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului 
A.P.M Galati, strada Regiment 11 Siret, nr. 2 si la 
sediul OMV Petrom S.A. din Bucuresti, strada Cora-
lilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni - joi, intre orele 
8.30 - 16.00 si vineri intre orele 8.30 - 13.30. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galati 
din strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galati.

lJudecătoria Iași, în dosarul nr. 25670/245/2017, în 
care Reclamantă este Alexandrescu Maria Irina, iar 
Pârât este Alexandrescu Sandu Cătălin, a pronunțat 
sentința civilă nr. 7565/2018, care hotărăște: Pentru 
aceste motive în numele legii hotărăște: Admite în 
parte cererea de chemare în în judecată formulată de 
reclamanta Alexandrescu Maria-Irina, CNP 
2840214226807, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat 
Georgescu Augustin, în loc. Breazu, com. Rediu, jud. 
Iași în contradictoriu cu pârâtul Alexandrescu Sandu 
Cătălin, CNP 1740826221204, cu domiciliul în mun. 
Iași, str. Aurel Vlaicu, nr.63, jud. Iași. Dispune desfa-
cerea căsătoriei încheiate între părți la data de 01 iulie 
2006 și înregistrată în registrul de stare civilă al 
Municipiului Iași, jud. Iași sub nr.1164, din culpă 
comună. Dispune ca exercitarea autorității părintești 
asupra mnoeri Alexandrescu Andreea-Denisa, 
născută la data de 23 august 2010, să se realizeze 
exclusiv de către mamă. Stabilește ca locuința 
minorei Alexandrescu  Andreea-Denisa să fie la 
locuința mamei din țară, la familia Corbu Maria și 
Corbu Ioan. Obligă pârâtul la plata către reclamantă 
a unei pensii lunare de întreținere în cotă de ¼ din 
venitul minim net pe economia națională, în favoarea 
minorei Alexandrescu  Andreea-Denisa, începând cu 
data introducerii cererii principale respectiv 
(06.09.2017), respectiv și până la majorat. Dispune 
revenirea reclamantei la numele avut anterior căsăto-
riei, acela de “Corbu”. Cu drept de apel în termen de 
30 zile de la comunicare. Cererea se depune la Jude-
cătoria Iași. Pronunțată prin punerea soluției la 
dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi, 
21.06.2018. Președinte, Perju Andreea; Grefier, Așchi-
oapoei Ancuța.

lMiu Marinica,  avand domiciliul in comuna 
Berceni, titular al planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
individuale si functiuni complementare P+1+M, 
Functiuni Complementare, Amenajare circulatii si 
utilitati, comuna Berceni, judet Ilfov, T15, P38/2/22 
anunta publicul interesat asupra   depunerii solicitarii 
de obtinere a avizului Favorabil. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Jude-
tean-Ilfov si a fost discutata in sedinta CATU-nr.5C 
din data de 08.05.2018. Observatii/ comentarii si 
sugestii se primesc /in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in muni-
cipiul Bucuresti, str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel.021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice 
de la publicarea anuntului.

l Unitatea administrativ-teritorială Predești, din 
județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sector cadastral nr.9, începând 
cu data de 11.02.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Comunei Predești, conform art.14 alin. (1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială Amărăștii de 
Sus, din județul Dolj, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral 
nr.28, 32, 33, 41, începând cu data de 11.02.2019, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei Amărăștii 
de Sus, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Comunicarea sentinței civile nr.31/09.01.2019 din 
dosarul nr.4642/207/2018 al Judecătoriei Caracal 
pentru Băețoiu Costel Viorel, cu ultimul domiciliu în 
com.Smeeni, sat Udați-Mânzu, jud.Buzău privind 
desfacerea căsătoriei încheiată la data de 25.09.2004, 
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stabilește domiciliul minorei B.M. la mama, pensie de 
întreținere 300Lei lunar și exercitarea autorității 
părintești exclusiv de către mamă. Cu apel în 30 de 
zile.  

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale de insolventa in dosarul nr. 5634/105/2018, 
Tribunal Prahova, conform sentintei nr. 65 din data 
de 23.01.2019 privind pe SC Enycons Design SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 11.03.2019, 
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 
01.04.2019, întocmirea tabelului definitiv 02.05.2019, 
prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 
08.04.2019, orele 12.00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.7, 
cab. 7B.

l Anunţ prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Denumire judeţ: 
Dâmboviţa. Denumire UAT: Gura Foii. UAT Gura 
Foii și OCPI Dâmboviţa anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru UAT Gura Foii, 
sectoare cadastrale nr.26, nr.29, nr.33, nr.34, nr.35, 
nr.39, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea Cadastrului și 
a Publicităţii Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 04.02.2019. Data de sfârșit a afișării: 
04.04.2019. Adresa locului afișării publice: Localitatea 
Gura Foii, judeţul Dâmboviţa. Repere pentru identi-
ficarea locaţiei: sediul Primăriei Gura Foii, judeţul 
Dâmboviţa. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Gura 
Foii, judeţul Dâmboviţa. Alte indicaţii pentru cei 
interesaţi. Informaţii privind Programul Naţional de 
Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obţine 
pe site-ul ANCPI, la adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor Fitoterapia S.A., având în vedere  prevederile 
Legii nr. 31/1990 republicată și a Actului constitutiv al 
Societăţii Fitoterapia SA, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului București sub nr. J40/3935/1991, 
CUI RO 459497 („Societatea„), decizia Consiliului de 
Administraţie al Societăţii nr. 4 din data de 
28.01.2019, Președintele Consiliului  de Administraţie 
al societăţii  Fitoterapia S.A., completează  ordinea de 
zi a Adunării Generală Ordinare a Acţionarilor Socie-
tăţii („Adunarea”) convocată pentru data de 
15.02.2019, ora 12, la sediul societăţii din București, 
Bd Timișoara, nr. 50, sector 6, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la sfârșitul zilei de 01.02.2019 considerată 
„data de referinţă” în Registrul Acţionarilor ţinut de 
către Societate. În cazul în care la prima convocare nu 
se vor îndeplini condiţiile de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Fitoterapia S.A. se 
va desfășura pe data de 16.02.2019, la aceeași ora și 
același loc. În temeiul Art.117.1) din Legea 31/1990 
republicată, se completează ordinea de zi cu urmă-
torul punct astfel; I. Împuternicirea Dlui Dinu Andrei 
Florian, cetăţean român, născut în Mun. Pitești, jud. 
Argeș, la data de 17.08.1982, să reprezinte Fitoterapia 
SA, în calitate de asociat la Adunarea Generală 
Fitomel Company SRL convocată pentru data de 
15.02.2019, ora 16,00, să voteze, să semneze în numele 
și pe seama Fitoterapia SA orice hotărâre a Fitomel 
Company SRL, după cum urmează: 1. Revocarea 
dlui Dan Traian Schiopu din funcţia de administrator 
unic al societăţii Fitomel Company SRL. 2. Numirea 
în funcţia de administrator unic al Fitomel Company 
SRL, cu puteri depline, pe o perioadă nelimitată, 
începând cu data hotărârii Fitomel Company SRL, a 
societăţii AD SOREX Management S.R.L., cu sediul 
în București Sectorul 4, Strada Peroni, Nr. 43, 
Demisol, Camera 1, înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr: J40/14276/2018 și cod unic de înregis-
trare 39955607, având ca reprezentant permanent pe 
dl. Chita Dan, cetăţean român, născut în Mun. 
București, Sector 5, la data de 07.04.1952. Informaţii 
suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea 
Adunării se pot obţine la sediul Societăţii la numărul 
de telefon 021.777.65.62; 0722 60 84 74. Restul preve-
derilor cuprinse în convocatorul iniţial rămân 
neschimbate. Președintele Consiliului de Adminis-
traţie al Fitoterapia S.A. Andrei  Meletie.

l Societatea PRINCIAR 90 SA, cu sediul social în 
București, sector 5, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 4, 
convoacă prin președintele Consiului de Adminis-
traţie dl. Dumitraș Dănut, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 08.03.2019 ora 
12.00, la sediul societăţii. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este 
următoarea: 1. Discutarea și aprobarea situaţiilor 
financiare anuale întocmite la 31.12.2018 pe baza 
rapoartelor prezentate de  Consiliului de Adminis-
traţie și de Comisia de Cenzori, și fixarea dividen-
dului; 2. Aprobarea repartizării profitului net obţinut 
în anul 2018; 3. Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2019; 4. Descărcarea de 
gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie 
pentru anul 2018; 5. Punerea în discuţie și aprobarea 
privind prelungirea mandatelor administratorilor 
Dumitraș Dănut, Dumitraș Elena și Marin Mihaela 
pentru un nou mandat de 3 ani începând cu data 
aprobării prelungirii de către prezenta Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor; 6. Punerea în 
discuţie și aprobarea privind prelungirea mandatelor 
cenzorilor Savu Ion, Iova Daniela și Neamtu Doiniţa 
și a cenzorului supleant Iordache Nicolae pentru un 
mandat de 3 ani începând cu data aprobării prelun-
girii de către prezenta Adunare Generală Ordinară a 
Acţionarilor; 7. Stabilirea remuneraţiei lunare a 
membrilor Consiliului de Administraţie; 8. Stabilirea 
remuneraţiei lunare a Directorului General; 9. Stabi-
lirea remuneraţiei lunare a membrilor Comisiei de 

Cenzori. În situaţia în care Adunarea Generală a 
Acţionarilor nu întrunește cvorumul necesar de 
convocare sau luare a hotărârilor, a doua convocare 
pentru ședinţa Adunării Generale Ordinare a PRIN-
CIAR 90 SA va fi pentru data de 11.03.2019, ora 
12.00 la sediul societăţii PRINCIAR 90 SA din  
București, sector 5, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 4.

LICITAŢII
l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul in Sibiu, 
Calea Dumbravii nr. 157, tel. 0269-23.51.81, fax 
0269-24.00.90, cod fiscal 4240928, cont IBAN RO 
42 TREZ 5765005XXX000209, deschis la Trezo-
reria Sibiu, organizeaza cedarea cu titlu gratuit a 
12 caini de serviciu. Animalele pot fi vazute la 
sediul Centrului Chinologic Sibiu. Transmiterea 
fara plata va avea loc in perioada 04.02.2019-
14.02.2019, la sediul Centrului Chinologic Sibiu. 
Lista completa a bunurilor si relatii suplimentare 
se obtin la telefon 0269-235.181; fax 0269-24.00.90 
www.centrulchinologic.ro/interespublic/licitatiipu-
blice, sau la sediul centrului; Sibiu, Calea 
Dumbravii Nr. 157. 

l S.C. Cin Son Prom S.R.L, prin lichidator judi-
ciar C.I.I Rusu Ciprian Marian, cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, nr. 65, judetul Prahova scoate la 
vanzare prin licitatie publica cu strigare Autototu-
rism marca Seat tip Leon, An fabricatie 2008, Nr. 
km. 62.167 km, combustibil: benzina, la pretul de 
10.545,71 lei la care se adauga cota de TVA 
conform legislatiei in vigoare. Licitatia pentru 
bunul mobil se va tine la sediul lichidatorului in 
data de 12.02.2019 ora 14.00, iar in cazul in care 
bunul nu va fi adjudecat de la prima licitatie, 
aceasta va fi reprogramata pentru 14.02.2019, 
19.02.2019, 21.02.2019, 26.02.2019, 28.02.2019, 
05.03.2019, 07.03.2019, 12.03.2019, 14.03.2019, 
aceeasi ora si aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de data inceperii licita-
tiei. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului si 
la numerele de telefon: 0722267433, 0733723417, 
avciprianrusu@gmail.com.

l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Opel Corsa, 
nr. înmatriculare DB-08-SOD, an fabricație 2008,  
preț pornire licitație - 1.900 Euro exclusiv TVA; 
2.Renault Clio, nr. înmatriculare DB-06-WEL, 
an fabricație 2007, preț pornire licitație - 2.500,00 
Euro exclusiv TVA; 3.Citroen C5 nr. înmatricu-
lare  DB-08-EKV, an fabricație 2001, preț pornire 
licitație -1.100,00 Euro exclusiv TVA; Autoturis-
mele se vând in mod individual. 4.Bunuri mobile 
de tip mijloce aparținând Tehnofarm Valleriana 
în valoare de 7.234,26 Euro exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitaților pentru autoturisme și 
pentru bunurile mobile de tip mijloace aparți-
nând Tehnofarm Valleriana SRL reprezintă 
100% din valoarea de piață exclusiv TVA, arătată 
în Raportul de Evaluare, listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Prețul Caie-
tului de sarcini pentru autoturisme și pentru 
bunurile mobile de tip mijloace este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO76BREL 0002001680810100 deschis la Libra 
Internet Bank, cel mai târziu cu o zi înainte de 
data și ora stabilită pentru licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licitației pentru 
bunurile pentru care se licitează; -achiziționarea 
cel mai târziu cu o zi înainte de data și ora stabi-
lită pentru licitație a Caietului de sarcini, ce poate 
fi achitat în contul lichidatorului judiciar nr. RO 
43 INGB 5514 9999 0051 3726  deschis la ING 
BANK – Sucursala Dorobanți sau în numerar la 
sediul acestuia din București str. Buzești nr.71, 
et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru autovehicule 
și pentru bunurile mobile de tip mijloace, prima 
ședință de licitație a fost fixată în data de 
11.02.2019, ora 15:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la aceasta dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 18.02.2019; 25.02.2019; 
04.03.2019; 11.03.2019 ora 15:00. Toate ședințele 
de licitație se vor desfășura la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, et. 
5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relații  
suplimentare sunați la 021.318.74.25, email  
dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în 
Dr.Tr. Severin, str.B - dul Carol I, nr.73, jud. Mehe-
dinţi, J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  în 
procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud. 
Mehedinţi, scoate la vânzare la preturi diminuate 
cu 40% fata de preturile stabilite prin raportul de 
evaluare conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 22.10.2018: - stoc rame de ochelari in 
suma de 81.576,00 lei - stoc lentile de ochelari in 
suma de 164.124,00 lei; - stoc accesorii ochelari  in 
suma de 1.128 lei; - obiecte de inventar in suma de 
4.587,00 lei. Preţurile nu includ T.V.A. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor mobile  descrise 
anterior, o reprezinta sentinta nr. 707/2014 din data 
de 10.06.2014 de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 5772/101/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
06.02.2019 orele 15:00. - Informăm toți ofertanţii 

faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină în suma de 250,00 
lei cu cel puțin 2 (două) ore înainte de ora licitației. 
Contul unic de insolvență al debitoarei SC Ortop-
t imed SRL Drobeta Tr.  Severin este : 
RO11BRMA0999100083829142 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie din data de 06.02.2019 să 
depună oferte de cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul că a fost achi-
tată garanția de licitație și contravaloarea caietului 
de sarcină până la data de 05.02.2019 orele 17,00 la 
adresa menționată anterior respectiv localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Precizăm faptul că bunurile mobile descris 
mai sus se vând libere de sarcini, precum ipoteci, 
garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de 
orice fel, ori măsuri asiguratorii cu exceptia masu-
rilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, 
instituite in cursul procesului penal conform 
dispozițiilor art. 53 din Legea 85/2006. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar, telefon 0742592183, 
tel./fax: 0252354399 sau email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.
ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin Emil Popescu.

l Municipiul Petroșani - prin Serviciul Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului, cu sediul administrativ 
pe str. 1 Decembrie 1918, nr.93, județul Hunedoara, 
telefon 0254.541220, 0254.541221, fax 
0254.545903, cod fiscal 4468943, adresa de e-mail 
serv_urbanismpetrosani@yahoo.com organizează: 
-licitaţie publică în vederea atribuirii contractului 
de concesiune al terenului aferent imobilului cu 
destinație de garaj, în suprafață de 28,0 mp, situat 
în municipiul Petroșani, str. 9 Mai; -licitaţie publică 
în vederea atribuirii contractului de concesiune al 
terenului aferent imobilului cu destinație de spațiu 
comercial, în suprafață de 36,0 mp, situat în muni-
cipiul Petroșani, str. Aviatorilor, Piața Agroalimen-
tară Dacia; -licitaţie publică în vederea atribuirii 
contractului de concesiune al terenului în supra-
față de 4,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. 
Saturn, în scopul suplimentării concesiunii tere-
nului aferent unui garaj. Ofertele se depun într-un 
exemplar până la data de 26.02.2019, ora 9:00 și se 
vor deschide în ședinţa publică din data de 
26.02.2019, orele 11:00, 13:00, respectiv 15:00, în 
sala de ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, 
clarificări cât și documentaţia de atribuire se pot 
obţine până la data de 21.02.2019, de la Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroșani, camera 37, 
telefon 0254.541220 (1), int.131. -licitaţie publică în 
vederea atribuirii contractului de concesiune al 
terenului în suprafață de 5,5 mp, situat în munici-
piul Petroșani, str. 6 August, în scopul suplimen-
tării concesiunii terenului aferent unui garaj; 
-licitaţie publică în vederea atribuirii contractului 
de concesiune al terenului în suprafață de 200,0 
mp, situat în Masivul Parâng, zona C, parcela C35, 
în vederea extinderii casei de vacanță; -licitaţie 
publică în vederea atribuirii contractului de conce-
siune al terenului în suprafață de 9,0 mp, situat în 
municipiul Petroșani, str. Independenței, în scopul 
suplimentării concesiunii terenului aferent unui 
garaj. Ofertele se depun într-un exemplar până la 
data de 28.02.2019, ora 9:00 și se vor deschide în 
ședinţa publică din data de 28.02.2019, orele 11:00, 
13:00, respectiv 15:00, în sala de ședinţe, la sediul 
instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât și docu-
mentaţia de atribuire se pot obţine până la data de 
25.02.2019, de la Serviciul Urbanism și Amena-
jarea Teritoriului, din cadrul Primăriei munici-
piului  Petroșani ,  camera 37,  te lefon 
0254.541220(1), int.131.Costul documentaţiei de 
atribuire este de 50 lei și se va achita la casieria din 
cadrul Primăriei municipiului Petroșani, parter. 
Ofertele se depun la sediul instituţiei, biroul de 
registratură, camera 5 sau 7.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, 
prin lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatoarelor bunuri mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei, care se vand la pachet si anume: 
autoutilitara Volkswagen LT46, la prețul de 6.500 
lei TVA inclus; Fiat Doblo, la prețul de 3.000 lei 
TVA inclus; Seat Altea nr. înmatriculare 
PH-13-JYJ, la prețul de 5.000 lei TVA inclus; Seat 
Altea nr. înmatriculare PH-13-JNX, la prețul de 
5.000 lei TVA inclus. Pretul de pornire al licitatiei 
este conform hotararii Adunarii Creditorilor din 
29.01.2019. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 07.02.2019, 14.02.2019, 21.02.2019, 
28.02.2019 si 07.03.2019, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii supli-
mentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la 
telefon 0344104525.

l SC Codacons SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile si mobile aflate in patrimoniul debitoarei, 
respectiv: teren intravilan situat in Breaza, Cartier 
Frasinet FN, jud. Prahova, in suprafata de 2791 
mp, la pretul de 68.400 lei, autoturism Volvo la 
pretul de 8.100 lei, etc. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 10.08.2016, ce a 
incuviintat raportul de evaluare si regulamentul de 
participare la licitatie si a Adunarii Creditorilor din 
22.01.2019. Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 40% fata de cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitaţia va avea loc pe data de 07.02.2019, 
14.02.2019, 21.02.2019, 28.02.2019, 05.03.2019, 

orele 12.30 în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare la 
telefon 0344104525.

l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a urmatoarelor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei, si anume: autoutilitara 
Peugeot Boxer, an fabricatie 2000, la pretul de 
2.625 lei, mobilier birou la pretul de 215 lei, 
rezervor bazin la pretul de 11.050 lei, distribuitor 
pompa la pretul de 3.000 lei. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare si aprobat de Adunarea 
Creditorilor din 09.01.2017. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 05.02.2019, 12.02.2019, 
19.02.2019, 26.02.2019, 05.03.2019, 12.03.2019, 
19.03.2019, 26.03.2019, 02.04.2019, 16.04.2019, 
orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la telefon 0344104525. 

l SC Tasan Paza Protectie SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul societatii, si anume: 
autoturism Peugeot 206 la pretul de 1.150 lei. Lici-
tatia publica are loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 17.05.2018 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de 
05.02.2019, 12.02.2019, 19.02.2019, 26.02.2019, 
07.03.2019, 12.03.2019, 14.03.2019, 19.03.2019, 
21.03.2019, 28.03.2019, orele 12.00 la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab. 7B Et. 7. Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin lichi-
dator judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a Complexului Restaurant cu 
spatii de cazare Pensiune „Hanul Gazarilor” situat 
in Ploiesti, str. M. Bravu, nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m distanta de Palatul 
Administrativ, de Tribunalul si Parchetul PH) 
inscris in CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, finalizat in 
2003, compus din teren in suprafata de 720 mp in 
acte, respectiv 719 mp masurata si constructii: C1 
- Hotel + restaurant (Subsol – Crama, o bucatarie, 
3 vestiare cu wc-uri, magazie, camera frigorifica si 
doua holuri, Parter: restaurant, bar, receptie, buca-
tarie, terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 single, 
fiecare cu gr. sanitar, debara, hol si casa scarii, etaj 
2: 7 camere duble si 1 single fiecare cu grup sanitar, 
casa scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 camere duble si o 
camera single, spalatorie, camera centralei termice, 
2 holuri, casa scarii, C2 – Anexa + beci, la pretul de 
319.500 euro exclusiv TVA, ce se va achita in lei la 
cursul euro de la data efectuarii platii. Daca 
cumparatorul este o persoana inregistrata in 
scopuri de TVA, se va aplica taxarea inversa si 
pretul nu va fi purtator de TVA. Pensiunea dispune 
de 22 de camere de cazare, restaurantul de aprox. 
60 locuri, crama de aprox. 80 de locuri, teresa de 
aprox. 44 locuri, iar in curte este amenajat loc 
pentru fumat, foisor cu masa si scaune si un gratar. 
Imobilul este racordat la toate utilitatile avand 
instalatii de apa, instalatie electrica, instalatie de 
incalzire - centrala termica proprie pe gaz, retea 
canalizare. Se vand totodata la licitatie publica 
bunuri mobile aflate in imobilul in discutie, 
respectiv mobilier si electrocasnice, in valoare de 
19.807,5 lei + TVA, pretul fiind redus cu 25% fata 
de cel stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile 
publice pentru imobilul Hanul Gazarilor au loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 
18.09.2017, a Minutei din 20.09.2017 si a Caietului 
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus cu 25% din cel 
stabilit in noul raport de evaluare. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data de: 07.02.2019, 
14.02.2019, 21.02.2019, 28.02.2019, 07.03.2019, 
14.03.2019, 21.03.2019, 28.03.2019, 04.04.2019, 
16.04.2019 orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab.7B. Relatii suplimentare se obtin de 
la lichidatorul judiciar la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate procura de la sediul 
acestuia la pretul de 3000 lei fara TVA.

l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație 
publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață totală de 
5.000mp, aflat în domeniul public al comunei 
Bratovoești, sat Prunet, T58, P347, nr.cadastral 
30053, în vederea desfășurării de activități turistice 
și agrement. Documentația de participare se poate 
solicita și obține de la sediul Consiliului Local 
Bratovoești. Prețul este de 20Lei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20.02.2019. Data-li-
mită de depunere a ofertelor, într-un singur exem-
plar, este 25.02.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului 
Local Bratovoești, nr. 67. Ședința publică de lici-
tație va avea loc în data de 25.02.2019, ora 10.30, la 
sediul Consiliului Local Bratovoești, telefon: 
0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație 
publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață totală de 
3.000mp, aflat în domeniul public al comunei 
Bratovoești, sat Prunet, T58, P347,  în vederea 
desfășurării de activități turistice și agrement. 
Documentația de participare se poate solicita și 
obține de la sediul Consiliului Local Bratovoești. 
Prețul este de 20Lei. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 20.02.2019. Data-limită de depunere 
a ofertelor, într-un singur exemplar, este 
25.02.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului Local 
Bratovoești, nr.67. Ședința publică de licitație va 

avea loc în data de 25.02.2019, ora 10.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoești,  telefon: 
0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație 
publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață totală de 
10.000mp, aflat în domeniul public al comunei 
Bratovoești, sat Prunet, T58, P347, nr.cadastral 
32692, în vederea desfășurării de activități turistice 
și agrement. Documentația de participare se poate 
solicita și obține de la sediul Consiliului Local 
Bratovoești. Prețul este de 20Lei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20.02.2019. Data-li-
mită de depunere a ofertelor, într-un singur exem-
plar, este 25.02.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului 
Local Bratovoești, nr.67. Ședința publică de licitație 
va avea loc în data de 25.02.2019, ora 10.30, la 
sediul Consiliului Local Bratovoești, telefon: 
0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație 
publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață totală de 
1.500mp, aflat în domeniul public al comunei 
Bratovoești, sat Prunet, T58, P347, nr.cadastral 
30069, în vederea desfășurării de activități turistice 
și agrement. Documentația de participare se poate 
solicita și obține de la sediul Consiliului Local 
Bratovoești. Prețul este de 20Lei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20.02.2019. Data-li-
mită de depunere a ofertelor, într-un singur exem-
plar, este 25.02.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului 
Local Bratovoești, nr. 67. Ședința publică de lici-
tație va avea loc în data de 25.02.2019, ora 10.30, la 
sediul Consiliului Local Bratovoești, telefon: 
0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație 
publică pentru concesionarea pe o perioadă de 49 
de ani a unui imobil-teren în suprafață totală de 
1.500mp, aflat în domeniul public al comunei 
Bratovoești, sat Prunet, T58, P347, nr.cadastral 
30059, în vederea desfășurării de activități turistice 
și agrement. Documentația de participare se poate 
solicita și obține de la sediul Consiliului Local 
Bratovoești. Prețul este de 20Lei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20.02.2019. Data-li-
mită de depunere a ofertelor, într-un singur exem-
plar, este 25.02.2019, ora 10.00, la sediul Consiliului 
Local Bratovoești, nr. 67. Ședința publică de lici-
tație va avea loc în data de 25.02.2019, ora 10.30, la 
sediul Consiliului Local Bratovoești, telefon: 
0251.371.029.

l CUP DUNAREA SA organizează la sediul din 
Brăila, strada Piaţa Uzinei, nr.1, licitaţie publică 
deschisă, cu strigare și fără preofertare pentru 
punerea în aplicare a HCLM 61/27.02.2014 și 
HCLM 497/24.09.2018. Licitaţia va avea loc în 
data de 06.02.2019, ora 10.00. Caietul de sarcini se 
poate achiziţiona de la sediul societăţii (100Lei) și 
este condiţie obligatorie de participare la licitaţie.

PIERDERI
l Pierdut Atestate profesionale transport marfă și 
ADR și card tahograf, pe numele Băeţică Florian, din 
comuna Rociu, jud. Argeș, eliberate de A.R.R. Argeș. 
Se declară nule.

l Pierdut certificat constatator nr.1523/25.01.2018 pe 
numele de Gyorfi I. Csaba P.F.A. CUI20718464, 
F19/283/2006. Declar nul.

l Pierdut cerere de asigurare viață Grup nr.50753, 
emisă de Groupama Asigurări. O declar nulă.

l S-a pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr 
3279194 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Prahova al societatii SC DR MUD 
FLUID CONSULTING SRL, cu sediul social in 
Ploiesti, str.Ana Ipatescu, nr.75, jud Prahova, Numar 
d e  o r d i n e  i n  R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i 
J29/1215/30.06.2016, Cod unic de inregistrare 
36261953 din data de 30.06.2016. Il declaram nul.

l Transferoviar Grup SA (J12/2165/2003, CUI: 
RO15633191) declar pierdut certificat constatator 
pentru punctul de lucru din mun.Cluj-Napoca, b-dul 
Muncii, nr.18, jud.Cluj.

l Pierdut acte proprietate pe numelede Ursu Vasile 
din sat Cămineasca, comuna Schitu jud. Giurgiu.

l Pierdut acte proprietate pe numele de Badea Florea 
din sat Cămineasca, comuna Schitu jud. Giurgiu.

l Certificat de înregistrare și certificat constatator al 
SC Coșul Bio SRL cu sediul în jud. Ilfov, sat Roșu, str. 
Crinului nr. 8, CUI 31478693, J23/1106/2013. Le 
declar pierdute și nule împreună cu anexele aferente.

l Certificat de înregistrare și certificat constatator 
aferente sediu social și punct de lucru al SC Zoom 
Finance SRL, sediul social în jud. Ilfov, sat Roșu, str. 
Crinului nr. 8, și punct de lucru în jud. Cluj, Cluj 
Napoca, str. Gospodarilor 3A, J23/368/2012, CUI RO 
29784240. Le declar pierdute și nule cu anexele 
aferente.

DECESE
l Badea Gheorghe- născut: 23.05.1909 în 
localitatea Nenciulești, raionul Olteț, actual 
comuna Tetoiu, jud. Vâlcea, decedat: 1962, 
sanatoriul Dobrița, județul Gorj.


