şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi

Vineri, 21 iunie 2019

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU
l Colegiul Tehnologic „V.Harnaj” scoate la
concurs posturile de magaziner și supraveghetor noapte. Relații la tel.021.232.71.65.
l Firmă partener Amazon angajăm șofer
cat.B pt.curierat Anglia și Scoția. Plecare
imediată. Relații la telefon: 0739.615.651.
l SC angajează muncitori calificați și necalificați- apă și canalizare, șofer bobcat și buldoexcavator. Oferim cazare. Salariu motivațional.
Tel. 0755.567.846.
l Cămin de bătrâni sectorul 2 angajează
bucătar și infirmier. Telefon 0722441267.
l Tunari Salubrizare -Ilfov organizează în
data de 27.06.2019 concurs recrutare pentru 1
muncitor necalificat. Detalii la 021.424.43.62.
l Consiliul Judeţean Gorj organizează
concursul de recrutare pentru ocupare funcției
publice de execuție vacante de consilier, clasa
I, gradul profesional superior la Serviciul
investiții publice, Direcția tehnică, investiții,
infrastructură drumuri publice și transport
public județean din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată. A. Data, ora și locul de desfășurare
a concursului: - proba scrisă: 22 iulie 2019, ora
1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj; interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la
sediul Consiliului Județean Gorj. B. Condiţii
de participare la concursul de recrutare: 1.
candidații să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești; 2.
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției publice - minimum 7 ani;
C. Perioada de depunere a dosarelor de
concurs: Candidații vor depune dosarul de
concurs în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv în perioada
21.06.2019-10.07.2019, la sediul Consiliului
Județean Gorj. D. Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs: Rujan Adina-Teodora, consilier superior la Compartimentul
resurse umane, managementul funcției
publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, adresa de corespondență:
Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, et. 2,
camera 241, telefon: 0372531241, adresă de
e-mail: adina.rujan@cjgorj.ro.
l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni”, cu sediul în București, Şoseaua
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă determinată a
următorului post temporar vacant repartizat
Secției Clinice Recuperare Neuromusculară
din spital: • 1 post logoped. - diplomă de
licență în specializarea psihologie; - diplomă
de master în programul de studii Terapia
Logopedică în procesele de comunicare; diplomă de bacalaureat;- atestat de psiholog
cu drept de liberă practică. Concursul se va
desfășura la sediul instituţiei și va cuprinde
trei probe, astfel: 1. Proba scrisă - 04.07.2019,
ora 09.00., în Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie. 2. Proba practică 09.07.2019, ora 09.00., în cadrul secției clinice
recuperare neuromusculară. 3. Interviul 12.07.2019, ora 09.00 în cadrul în cadrul
secției clinice recuperare neuromusculară. 4.
Persoanele interesate pot depune dosarul de
înscriere în perioada 21.06.2019 - 27.06.2019
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021 334 30 25, interior
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1122 și 1123 Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul
spitalului www.bagdasar-arseni.ro
l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni”, cu sediul în București, Şoseaua
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
următorului post vacant repartizat Secției
Clinice Recuperare Neuromusculară din
spital: 1 Post registrator medical; - diplomă de
bacalaureat; - curs pc; - 6 luni vechime în
muncă. Concursul se va desfășura la sediul
instituţiei și va cuprinde trei probe, astfel: 1.
Proba scrisă - 11.07.2019, ora 09.00., în Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie. 2. Proba practică - 16.07.2019, ora
09.00., în cadrul secției clinice recuperare
neuromusculară. 3. Interviul - 19.07.2019, ora
09.00 în cadrul în cadrul secției clinice recuperare neuromusculară. 4. Persoanele interesate
pot depune dosarul de înscriere în perioada
21.06.2019 - 04.07.2019 (inclusiv), ora 14.00, la
sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon 021 334
30 25, interior 1122 și 1123 Serviciul
R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro
l În conformitate cu prevederile art.58 alin.
(2) litera b) din Legea nr.188/1999 -republicată
(r2), privind Statutul Funcţionarilor Publici, și
prevederile art.39 ale Hotărârii Guvernului
nr.611/2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, UAT Oraș Ovidiu, cu
sediul în str.Sănătății, nr.7, organizează un
concurs de recrutare, în data de 22 iulie 2019,
ora 10.00, proba scrisă, pentru ocuparea pe o
perioadă nedeterminată a unei funcții publice
de execuție vacantă: inspector, clasa I, grad
profesional debutant, la Compartimentul
Evidența Persoanelor al Serviciului SPCLEP
Ovidiu. Condiții de desfășurare: concursul se
desfășoară la sediul Primăriei Orașului
Ovidiu, din str.Sănătății, nr.7 -sala de ședințe.
Calendarul concursului va fi următorul: -dosarele de înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv în
perioada 21.06.2019-10.07.2019, la sediul
Primăriei Orașului Ovidiu, din str.Sănătății,
nr.7, Compartiment Resurse Umane; -selecția
dosarelor, care va avea loc în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor,
11.07.2019-17.07.2019; -proba scrisă este
programată pentru data de 22 iulie 2019, ora
10.00; -proba interviu se va afișa o dată cu
rezultatul probei scrise, având loc într-un
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
susținerea probei scrise. (2)Condiții de participare: -condiţiile de studii de specialitate și,
după caz, alte condiţii specifice prevăzute în
fișa postului. Candidaţii trebuie să îndeplinească: -condiţiile generale: prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările și
completările ulterioare; -condiţiile specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul științelor economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: nu este cazul; -curs
perfecționare: stare civilă și evidența persoanelor. Dosarul de înscriere la concurs se
depune la secretariatul comisiei de concurs:
Compartiment Resurse Umane și trebuie să
conțină obligatoriu toate documentele, prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului
nr.611/2008, pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei
funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare. Relații suplimentare
se pot obține de la Compartimentul Resurse
Umane: str.Sănătății, nr.7, loc.Ovidiu, jud.
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Demararea proiectului „Doctoranzi și cercetători postdoctorat
pregătiți pentru piața muncii!”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Academia
de Studii Economice din București, SC Danke Consulting SRL și Camera de Comerț și Industrie a
Județului Iași anunță începerea implementării proiectului cu titlul „Doctoranzi și cercetători
postdoctorat pregătiți pentru piața muncii!” (cod MySMIS 123623), co-finanțat prin Programul
Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de
investiții – 10.iv., O.S.6.13.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de crearea unui cadru favorabil inserției pe
piața muncii a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă, prin acordarea de sprijin
financiar și prin dobândirea de competențe antreprenoriale și transversale.
Prin proiect se urmărește atragerea celor mai buni 120 de doctoranzi și 40 de cercetători
postdoctorat ale căror teme de cercetare se înscriu în domeniile de specializare inteligentă, în
vederea dezvoltării în rândul acestora a abilităților antreprenoriale și a competențelor care să le
crească angajabilitatea pe piața muncii. În acest sens, grupul țintă va fi sprijinit financiar prin burse
doctorand antreprenor și burse cercetător postdoctoral antreprenor, va fi implicat în programe
antreprenoriale și sesiuni de consiliere și orientare profesională, va desfășura 30 de stagii practice în
laboratoare / centre de cercetare și 130 de stagii practice (internship-uri) la companii (potențiali
angajatori), iar la finalul proiectului va pregăti 160 de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii în
domeniul specializării doctorale/postdoctorale.
În vederea creșterii calității activității de cercetare științifică desfășurate de doctoranzii și
cercetătorii postdoctorat din grupul țintă, precum și pentru crearea cadrului favorabil pentru
diseminarea și valorificarea rezultatelor cercetării, vor fi finanțate 36 de luni de stagii internaționale,
18 stagii naționale, 80 de participări la conferințe și publicarea a 160 de articole ștințifice.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este 6.877.908,86 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din Fondul Social European este de 5.833.765,30 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni (24 mai 2019 - 23 octombrie 2020).
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România,
http://www.uaic.ro/
Telefon: 0232 20 1000,
Fax: 0232. 20 1201,
E-mail: rectorat@uaic.ro

Constanța, telefon: 0241.255.340/115, fax:
0241.255.341 și e-mail: primariaovidiu@gmail.
com, persoană contact: Albina Dumitru
Reveica. Bibliografia și atribuțiile prevăzute în
fișa postului se afișează la sediul instituției și
pe pagina de internet a primăriei: www.primariaovidiu.ro.

Partea a III-a, la sediul Colegiului Tehnic
„Dinicu Golescu”, în intervalul orar 8.0015.00. Relaţii suplimentare la sediul Colegiului
Tehnic „Dinicu Golescu”, persoană de
contact: Stoica Eugenia, telefon:
021.637.04.84, fax: 021.637.04.84, e-mail:
golescu@ctmr.ro.

l Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, cu
sediul în localitatea București, str.Calea
Giulești, nr.10, sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post contractual
aprobat prin HG nr.286/2011, modificată și
completată de HG nr.1027/2014. Denumirea
postului: muncitor necalificat, post vacant
contractual, pe perioadă nedeterminată.
Nivelul studiilor: absolvent de școală generală;
Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu se solicită. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului: -proba
scrisă în data de 15.07.2019, ora 10.00, la
sediul instituției; -proba interviu în data de
18.07.2019, ora 9.00, la sediul instituției.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39,
sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale: -3 (trei)
posturi asistent medical debutant compartiment pneumologie, nivel studii PL, perioadă
nedeterminată; -1 (un) post asistent medical
principal compartiment pneumologie, nivel
studii PL, vechime în specialitate minim 5 ani
6 luni, perioadă nedeterminată; -1 (un) post
îngrijitoare compartiment pneumologie, nivel
studii G, vechime în specialitate 6 luni, perioadă nedeterminată; -1 (un) post infirmieră
compartiment pneumologie, nivel studii G,
vechime în specialitate 6 luni, perioadă nedeterminată. Acte necesare în vederea participării la concurs: -cererea de înscriere la
concurs; -copia actului de identitate; -copia

certificatului de naștere, de căsătorie; -copie
acte studii și alte acte care atestă efectuarea
unor specializări (cursuri); -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă și, după caz în
specialitate; -cazierul judiciar; -adeverinţă
medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare; -curriculum vitae. Conditii
de participare la concurs: -are cetățenie
română, cetățenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului European și domiciliul în România;
-cunoaște limba română, scris și vorbit; -are
vârsta-limită reglementată de prevederile
legale; -are capacitate deplină de exercițiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberată de medicul
de familie sau de unități sanitare abilitate;
-îndeplinește conditiile de studii și, după caz,
de vechime sau de condiții specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
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justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții pentru ocuparea
posturilor vacante și temporar vacante,
conform Ordinului MS nr. 1470/2011: 1.pentru
asistent medical: -diplomă de scoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare conform HG
797/1997; -adeverință care atestă promovarea
examenului de grad principal; -concurs pentru
ocuparea postului; 2.pentru infirmieră:
-diplomă absolvire școală generală; -certificat
absolvire curs infirmiere; -concurs pentru
ocuparea postului; 3.pentru îngrijitoare:
-diplomă absolvire școală generală; -concurs
pentru ocuparea postului. Concursul se va
desfășura la sediul unităţii conform calendarului următor: -16 iulie 2019, ora 11.00- proba
scrisă; -18 iulie 2019, ora 11.00- interviul.
Data-limită pentru depunerea dosarelor la
concurs: 04 iulie 2019, ora 15.00. Relaţii suplimentare: Compartiment RUNOS,
tel.021.222.35.59.
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39,
sector 1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) post
economist I, serviciul aprovizionare/achiziții
-nivel studii superioare -perioadă nedeterminată, vechime în specialitate 3 ani 6 luni,
vechime în domeniul achizițiilor publice- 1 an
6 luni; -1 (un) post referent de specialitate III,
serviciul aprovizionare/achiziții - nivel studii
superioare -perioadă nedeterminată, vechime
în specialitate 6 luni; -1 (un) post referent de
specialitate II, serviciul administrativ/achizițiinivel studii superioare -perioadă nedeterminată, vechime în specialitate 3 ani 6 luni,
vechime în domeniul achizițiilor publice- 6
luni. Acte necesare în vederea participării la
concurs: -cererea de înscriere la concurs;
-copia actului de identitate; -copia certificatului de naștere, de căsătorie; -copie acte studii
și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); -copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă și, după caz în specialitate;
-cazierul judiciar; -adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-curriculum vitae. Condiții de participare la
concurs: -are cetătenie română, cetățenie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului European și
domiciliul în România; -cunoaște limba
română, scris și vorbit; -are vârsta-limită reglementată de prevederile legale; -are capacitate
deplină de exercițiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberată de medicul de familie sau de unități
sanitare abilitate; -îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau de condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții
pentru ocuparea posturilor vacante și
temporar vacante, conform Ordinului MS
nr.1470/2011: -diplomă de licență; -concurs
pentru ocuparea postului; -cursuri de perfecționare în domeniul achizițiilor publice.
Concursul se va desfășura la sediul unităţii
conform calendarului următor: -15 iulie 2019,
ora 09.00- proba scrisă; -17 iulie 2019, ora
09.00- interviul. Data-limită pentru depunerea
dosarelor la concurs: 04 iulie 2019, ora 15.00.
Relaţii suplimentare: Compartiment RUNOS,
tel.021.222.35.59.
l Primăria Comunei Joiţa, judeţul Giurgiu,
organizează concurs/examen pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de execuție de consilier, clasa I, debutant- urbanism. Concursul se
desfășoară la sediul Primăriei Comunei Joiţa,
judeţul Giurgiu, în data de 22 iulie 2019, ora
10.00 -proba scrisă și interviul în data de 24
iulie 2019, ora 10.00, conform Legii
nr.188/1999. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Primăriei Comunei Joiţa,
judeţul Giurgiu, în perioada 21 iunie-10 iulie
2019, inclusiv. Condiţiile de participare sunt:

-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -nu este necesară vechime în
specialitatea studiilor, deoarece este funcţie
publică de execuţie, grad profesional debutant.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la
doamna Calin Nicoleta Valentina, consilier:
str.Calea București, nr.156, sat Joița, comuna
Joița, județ Giurgiu, telefon: 0246.252.250,
fax: 0246.252.168 și e-mail: primariajoita@
yahoo.com.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare,
și ale OMS nr.284/2007, privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului
director din spitalele publice, modificat de art.1
din OMS nr.954/2017, a Dispoziției nr.250/2019,
a Președintelui Consiliului Județean Vaslui,
privind aprobarea Metodologiei de organizare
și desfășurare a concursului/examenului pentru
ocuparea funcțiilor specifice comitetului
director din Spitalul Județean de Urgență
Vaslui. Spitalul Județean de Urgență Vaslui, cu
sediul în Vaslui, strada Ștefan cel Mare,
numărul 233, județul Vaslui, organizează
concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor
specifice comitetului director al unităţii, după
cum urmează: -1 post de director medical; -1
post de director financiar contabil; -1 post de
director de îngrijiri. La concurs/examen se pot
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ,
criteriile generale și specifice. Criteriile generale
sunt următoarele: a)au domiciliul stabil în
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; d)nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor legale în
vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: a)
pentru directorul medical: 1. sunt absolvenţi de
învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
medicină, specializarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 3. au minimum
5 ani vechime în specialitatea respectivă; b)
pentru director financiar contabil: 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în profil economic; 2. au cel puţin 2 ani vechime
în specialitatea studiilor; c)pentru directorul de
îngrijiri: 1. sunt asistenţi medicali generaliști
principali; 2.au cel puţin 2 ani vechime ca asistenţi medicali generaliști principali; 3.sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire. Concursul/examenul pentru ocuparea
funcţiilor specifice comitetului director al
unităţii se va organiza la sediul unităţii: -în data
de 15.07.2019, ora 10.00- proba scrisă; -în data
de 18.07.2019, ora 10.00 -susţinere orală a
proiectului de specialitate; -în data de
19.07.2019, ora 9.00- interviul de selecţie.
Data-limită până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este 04.07.2019.
Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se
afișează la sediul Spitalului Judetean de
Urgență Vaslui și se publică pe site-ul spitalului:
www.sjuvaslui.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefonul: 0235.317.224- Serviciul
RUONS.
l Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, str.Feldioarei, nr.13, judeţul
Bihor, anunţă amânarea concursului, conform
HG nr.286/2011, pentru ocuparea celor 2
posturi contractual vacante de șef centru
organizat iniţial: -Proba scrisă în data de
05.07.2019, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 11.07.2019, ora 10.00; astfel: -la o dată care
se va comunica ulterior. Prin acest anunţ
venim în completarea celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr
658/12.06.2019, pagina 3, cod 211.168. Restul
anunţului rămâne neschimbat.
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l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul
în localitatea Slatina, strada Bulevardul
Sfântul Constantin Brâncoveanu, numărul 1,
județul Olt, organizează concurs, conform HG
286/2011, pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de execuție de:
-Compartiment Activități Sportive și de Agrement Club Nautic: -casier (număr posturi: 1).
Concursul se va desfășura astfel: -depunere
dosare concurs: 24.06.2019-28.06.2019, de luni
până joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între
orele 08.00-13.30; -selecția dosarelor:
01.07.2019; -proba scrisă: 08.07.2019, ora
10.00; -interviul: 11.07.2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: Condiţii
specifice: -studii: medii, absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechime în muncă: minimum
6 luni. Relaţii suplimentare se pot obţine la
Compartiment Juridic, Relaţii cu Publicul,
Resurse Umane, de luni până joi, între orele
08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-13.30, sau
la telefon: 0349.738.657.
l Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud, cu
sediul în Bistriţa, str.Al.Odobescu, nr.11,
județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea postului de
execuţie contractual vacant de economist, S
IA -Serviciul Financiar, Contabil-Administrativ -1 post. Condiţii generale: -sunt cele
prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale. Condiţii
specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul științe economice;
-deținerea certificatelor și a altor documente
care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări în domeniul economic; -vechimea în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei de economist: 7 ani. Concursul de
recrutare pentru ocuparea postului vacant de
economist se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează: -în termen de 5 zile
lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor de înscriere -selecţia
dosarelor; -în data de 15.07.2019, ora 10.00
-proba scrisă; -în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susținerii probei scrise
-proba interviu. Probele concursului de recrutare se vor susține la sediul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud, str.Al.Odobescu, nr.11.
Dosarele de înscriere la concursul de recrutare
pentru postul de economist trebuie să conțină
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
din HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și se pot depune până la data de
05.07.2019, ora 14.00, la sediul Bibliotecii
Judeţene Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa,
str.Al.Odobescu, nr.11. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se
afișează la sediul institutiei și pe site-ul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud: www.bjbn.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la d-na
Gherman Octavia, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud, str.Al.
Odobescu, nr.11, telefon: 0363.401.356.
l Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, cu sediul în
municipiul Deva, strada 22 Decembrie, nr.226,
județul Hunedoara, în baza HG 611/2008,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcției publice de execuție vacantă
de consilier, clasa I, grad profesional debutant,
în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și
pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara
-Compartiment Sănătate Animală din cadrul
Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara. Condiții de
participare la concurs: 1.Studii universitare cu
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineria produselor alimentare, specilizarea ingineria produselor alimentare,
controlul și expertiza produselor alimentare și
tehnologie și control în alimentația publică.
2.Vechime în specialitatea studiilor: Nu necesită vechime în specialitatea studiilor.
Concursul va avea loc la sediul Direcției
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor Hunedoara, cu sediul în munici-

piul Deva, strada 22 Decembrie, nr.226,
județul Hunedoara, în data de 23.07.2019, ora
10.00, proba scrisă. Data și ora interviului vor
fi comunicate ulterior, prin procesul-verbal de
afisare a rezultatelor la proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicării anunțului și
trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea
nr.611/2008, cu modificările și completările
ulterioare. Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute la art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate
candidaților pentru dosarul de înscriere sunt
afișate la sediul Direcției Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, cu
sediul în municipiul Deva, strada 22 Decembrie, nr.226, județul Hunedoara și pe pagina de
internet a institutiei (www.ansvsa.ro -structuri
teritoriale -Hunedoara -Cariere). Depunerea
dosarelor se face la Compartimentul Juridic și
Resurse Umane al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara. Relații suplimentare la sediul Direcției
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor Hunedoara, numărul de telefon:
0254.221.145, 0722.929.234, persoană de
contact: domnul jr.Popon Dragos Claudiu
-consilier juridic.
l Primăria Comunei Cernat, județul
Covasna, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante: 1.inspector, clasa I, grad
profesional debutant, la Compartimentul
Amenajarea Teritoriului, Urbanism Disciplina
în Construcţii, Protecţia Mediului din cadrul
Aparatalui de Specialitate al Primarului
Comunei Cernat, jud.Covasna. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condițiile
generale prevăzute în art.54 din Legea
188/1999, următoarele condiții specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul știinţe inginerești,
specializarea inginerie civilă sau economice,
știinţe administrative și știinţe economice;
-vechimea nu este condiție specifică pentru
participarea la concurs. Concurs va avea loc în
două etape, o probă scrisă la sediul primăriei
mai sus menționate, la data de 23.07.2019, ora
10.00, și o probă interviu, tot la sediul primăriei mai sus menționate, pe data de 26.07.2019,
ora 10.00. Dosarele de înscriere trebuie depuse
la Primăria Cernat, Compartimentul Relații
cu Publicul, în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial al
României, respectiv cel târziu până la data de
11.07.2019 (inclusiv), ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Cernat, Compartimentul Relații cu Publicul,
persoană de contact: Fákó Alpár-Attila, referent, adresă e-mail: comunacernat@yahoo.
com, tel.0267.367.501 sau la nr.mobil:
0742.870.325.
l Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, cu
sediul în localitatea Târgu-Jiu, str.Vasile Alecsandri, nr.53, jud.Gorj, organizează concurs
pentru ocuparea a patru posturi contractuale
vacante de execuție, conform HG
nr.286/23.03.2011, astfel: -2 posturi de execuţie
de expert (canto muzică populară), gradul
profesional II, studii superioare, în cadrul
Compartimentului instruire și formare
continuă de interes comunitar; -1 post de
execuţie de expert (vioară), gradul profesional
II, studii superioare, în cadrul Compartimentului instruire și formare continuă de interes
comunitar; -1 post de execuţie de muncitor
(activitate specifică instituțiilor de spectacole
sau concerte), treaptĂ profesională I, studii
medii, în cadrul Compartimentului programe,
proiecte culturale și impresariat. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
15.07.2019, ora 13.00; -Proba interviu în data
de 18.07.2019, ora 11.00. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Pentru funcțiile de
execuție de expert (canto muzică populară),
gradul II, și expert (vioară), gradul II, din
cadrul Compartimentului instruire și formare
continuă de interes comunitar: -nivelul studiilor: studii superioare; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau

echivalentă, în domeniul muzică; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; -experiență didactică în
domeniul muzical de minim 1 an; -certificat de
absolvire a departamentului pentru pregătirea
personalului didactic/formator/foaie matricolă
de absolvire a modulului psihopedagogic;
-cunoștinţe, utilizare și operare PC (sistemul
de operare Microsoft Windows 10/XP/7, suita
Microsoft Office, browsere internet) -nivel
mediu. Pentru funcția de execuție de muncitor
(activitate specifică instituțiilor de spectacole
sau concerte), treapta I, din cadrul Compartimentului programe, proiecte culturale și
impresariat: -nivelul studiilor: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil
electrotehnic; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6,5 ani;
-experiență în lucrul la scenă: minim 3 ani;
-cunoștinţe, utilizare și operare PC (sistemul
de operare Microsoft Windows 10/XP/7, suita
Microsoft Office, browsere internet) -nivel
mediu. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul
Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu, telefon:
0253.215.945, 0769.025.305.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în localitatea
București, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în
conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale temporar
vacante, pe durată determinată: -1 (un) post
asistent medical debutant, generalist (PL)Compartiment Primiri Urgenţe de Specialitate; -1 (un) post asistent medical debutant,
generalist (PL)- Secţia Clinică V Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post registrator medical
(M)- Centrul Naţional Antirabic. Concursul se
va desfășura la sediul institutului, după următorul calendar: -Termenul de depunere a
dosarelor: 28.06.2019, ora 13.00; -Proba psihologică: în data de 08.07.2019, ora 10.00; -Proba
scrisă: în data de 10.07.2019, ora 10.00; -Proba
practică: în data de 16.07.2019, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs pentru postul
de asistent medical debutant, generalist (PL),
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă de școală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare, promoțiile 19761994, inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
sanitare; -fără vechime ca asistent medical;
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru
participarea la concurs pentru postul de registrator medical (M), candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă de
studii medii de specialitate sau diplomă de
studii medii; -6 luni vechime în activitate;
-concurs pentru ocuparea postului. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, persoană de
contact: teh.ec.Stefan Alexandru-Marius,
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, adresa
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în localitatea
București, str. Dr. Calistrat Grozovici,7 nr. 1, în
conformitate cu prevederile HG 286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe
durată nedeterminată: -1 (un) post statistican
medical (M)- Secţia Clinică XII Terapie Intensivă Copii; -1 (un) post îngrijitoare (G)- Secţia
Clinică I Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post
îngrijitoare (G)- Secţia Clinică III Boli Infecţioase Adulţi. Concursul se va desfășura la
sediul institutului, după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor:
05.07.2019, ora 13.00; -Proba psihologică: în
data de 15.07.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: în
data de 17.07.2019, ora 10.00; -Proba practică:
în data de 23.07.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs pentru postul de statistician
medical (M), candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă de
studii medii de specialitate sau diplomă de
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studii medii; -6 luni vechime în activitate;
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru
participarea la concurs pentru postul de îngrijitoare (G), candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -şcoală generală;
-concurs pentru ocuparea postului; -nu necesită vechime. 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 Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.
Matei Balş”. Relaţii suplimentare la sediul
Institutului Naţional de Boli Infecţioase
„Prof.Dr.Matei Balş”, persoană de contact:
teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, telefon:
021.201..09.80, interior: 3055, adresă e-mail:
marius.stefan@mateibals.ro.
l Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială organizează concurs pentru ocuparea
unei funcţii publice de execuţie vacantă la
Serviciul Proceduri, Regulamente Comunitare şi Lucrători Migranți, după cum
urmează: I) consilier, clasa I, grad profesional
asistent la Serviciul Proceduri, Regulamente
Comunitare şi Lucrători Migranți; Condiții
specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -competențe lingvistice- scris
şi citit în limba engleză: nivel mediu. -competențe în domeniul tehnologiei informației
pachetul Microsoft Office: nivel mediu;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 1 an.
Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.54 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor Publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială din Bulevardul Gheorghe
Magheru nr. 7, sector 1, Bucureşti. Probele
stabilite pentru concursul de recrutare sunt:
probă suplimentară, probă scrisă şi interviu.
Proba suplimentară, eliminatorie, ce constă în
testarea competențelor în domeniul tehnologiei informației şi lingvistice în limba engleză,
se va desfăşura în data de 22.07.2019 astfel:
-testarea competențelor în domeniul tehnologiei informației -începând cu ora 10:00;
-testarea competențelor lingvistice în limba
engleză -începând cu ora 12:00. Pot participa
la proba scrisă a concursului de recrutare
numai candidații declarați admişi la proba
suplimentară. Data la care se va desfăşura
proba scrisă este: 23.07.2019, ora 10:00. Proba
interviu va avea loc în termen de 5 zile de la
data afişării rezultatelor probei scrise, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului
nr.611/2008, cu modificările şi completările
ulterioare. Dosarul de înscriere la concurs se
depune, în perioada 21.06.2019 –11.07.2019,
inclusiv, la sediul instituţiei, Serviciul Resurse
Umane şi Formare Profesională –persoană de
contact: Mihaela Mădălina Șeitan– consilier
superior, telefon 021/313.60.84, e-mail: secretariat@mmanpis.ro. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.49 din HG
nr.611/2008, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul instituției şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială, www.mmanpis.ro, la secțiunea Despre ANPIS -Cariere.
l U.M. 01835 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursul/
examenul pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de expert gr. I/ studii
superioare, cu o vechime în muncă de minim
6 ani şi 6 luni, astfel: -16.07.2019, ora 10.30
-proba scrisă; -22.07.2019, ora 10.00 -interviul.
-data limită de depunere a dosarelor
-05.07.2019, ora 15.00. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor face la sediul
UM 01835 Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km. 10,5, sector 1, Bucureşti, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 326.
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului
Național Antigrindină şi de Creştere a Precipitațiilor, cu sediul din Bucureşti, B-dul Carol I
nr. 12, sector 3 scoate la concurs următoarele
funcţii publice: 1. Consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul inspecții

tehnice, control şi licențiere, proba scrisă: 23
iulie 2018. Condiţii specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea construcţii
civile, industriale şi agricole; -minimum 7 ani
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei. 2. Consilier, clasa I, grad
profesional superior la U.P.C.C.G. Prahova,
proba scrisă: 24 iulie 2018. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în ştiințe economice: -minimum 7
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei. 3. Consilier, asistent la
C.U.I.A. –U.C.C.G. Moldova 1 Iaşi. Condiţii
specifice: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul inginerie electrică. -minimum 1 an vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei. Condiţii
de desfăşurare a concursurilor: -condiţiile
generale de participare la concurs sunt cele
prevăzute de art. 54 şi art. 55 din Legea
nr.188/1999, (r2), cu modificările şi completările ulterioare. -depunerea dosarelor de
înscriere: 21 iunie -10 iulie 2018 (20 de zile
calendaristice de la data publicării anunțului
în Monitorul Oficial al României, Partea a-IIIa); -selecția dosarelor de înscriere: 11 –17 iulie
2018 (în maximum 5 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor);
-probele scrise se susțin la sediul Autorității
din Bucurețgti, B-dul Carol I nr. 12, sector 3;
-probele interviu se susțin în maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii probelor scrise,
la sediul Autorității. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul A.A.S.N.A.C.P. din Bucureşti, sector 3, bd-ul Carol I, nr. 12. Persoană
de contact: Secretarul comisiei, telefon
021.300.56.06/ int.18, e-mail: antigrindina@
madr.ro.
l Secretariatul de Stat pentru Culte organizează la sediul său din Bucureşti, strada
Nicolae Filipescu nr.40, sectorul 2, în data de
17 iulie 2019, concurs pentru ocuparea unei
funcții contractuale de execuție, vacante, de:
-consilier grad profesional IA. Pentru a ocupa
un post contractual vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului -cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/
2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) are cetățenia română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exercițiu; e) are o
stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz,
de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție,
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare
în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale de consilier grad profesional IA sunt: -vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 7 ani; -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiințelor economice. Concursul se va
organiza conform calendarului următor: -04
iulie 2019, ora 16.00 data limită pentru depunerea dosarelor; -17 iulie 2019, ora 10.00
proba scrisă; -19 iulie 2019, ora 13.00 interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului -cadru
privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru înscrierea la
concurs candidații vor prezenta un dosar de
concurs care va conține următoarele documente: 1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției
publice organizatoare; 2.copia actului de
identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz; 3.copiile
documentelor care să ateste nivelul studiilor şi
ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor
care atestă îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 4.carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea
studiilor, în copie; 5.cazierul judiciar sau o
declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcția pentru care candidează; 6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate; 7.curriculum
vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății. În
cazul în care candidatul depune o declarație
pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis la
selecția dosarelor, acesta are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi
prezentate şi în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea. Bibliografia
de concurs precum şi informaţii suplimentare
se pot obţine de la Serviciul Economic,
Resurse Umane şi Administrativ din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Culte cu sediul
în Bucureşti, strada Nicolae Filipescu nr.40,
sectorul 2, telefon 0730.642.321.
l Primăria Sectorului 6 organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, astfel: -1 post inspector de specialitate gradul IA, în cadrul Serviciului Logistică
şi Administrativ, Direcţia Generală Economică; Concursul se organizează la sediul
Primăriei Sectorului 6, în data de 17.07.2019.
Proba scrisă: se va desfăşura în data de
17.07.2019, orele 10:00. Interviul: data şi ora
vor fi comunicate ulterior. Data limită de
depunere a dosarelor este: 05.07.2019.
Condiţii de participare stabilite pe baza fişei
postului vacant pentru funcţia contractuală
de inspector de specialitate gradul IA: 1)
Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; 2) Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10
zile de la data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei Sectorului 6
şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/23.03.2011. Condiţiile de participare şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul
Primăriei Sector 6 www.primarie6.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Sector 6, persoana de contact -Vlădulescu
Diana Iulia -Consilier, Serviciul Managementul Resurselor Umane, telefon/fax:
0376.204.439.
l Primăria Oraşului Videle, judeţul
Teleorman, organizează în perioada
26.07.2019 -31.07.2019 la sediul său din oraşul
Videle, strada Republicii, nr. 2, concurs de
ocupare prin recrutare a funcţiei publice de
execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad
profesional superior, Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul Serviciului Dezvoltare
Urbană al Direcţiei Arhitectului Șef din
cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Videle, judeţul Teleorman. Condiţiile

generale de ocupare a unei funcţii publice
sunt cele prevǎzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. Condiţiile specifice de participare la
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacantă, anterior menţionată, sunt
urmǎtoarele: -studii universitare de licenţǎ
absolvite cu diplomǎ, respectiv studii superioare de lungǎ duratǎ, absolvite cu diplomǎ de
licenţǎ sau echivalentǎ în domeniul: 1.Știinţe
economice; 2.Știinţe juridice; 3.Știinţe inginereşti. -minim 7 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitǎrii funcţiei publice.
Concursul va avea loc la sediul Primǎriei
Oraşului Videle, data propusǎ pentru desfǎşurarea probei scrise fiind 26.07.2019, ora 10.00,
respectiv data de 31.07.2019 -ora 12.00 pentru
desfǎşurarea interviului. Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretarul
comisiei de concurs -Direcţia Resurse Umane,
Salarizare, Informaticǎ, Autorizǎri Taximetrie
şi Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto
în termen de 20 zile de la data publicǎrii anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a şi vor
conţine, în mod obligatoriu, documentele
prevǎzute la art. 49 alin. (1) din Hotǎrârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificǎrile
şi completǎrile ulterioare. Coordonate de
contact pentru primirea dosarelor de concurs:
sediul Primǎriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman,
telefon: 0247/453017 interior 106, fax:
0247/453015, e-mail: primariavidele@yahoo.
com, persoana de contact: Vochin Nicoleta
-inspector. Condiţiile de participare la concurs
aprobate şi bibliografia, precum şi atribuţiile
prevǎzute în fişa postului se afişează la sediul
instituţiei şi se publică pe site-ul www.primariavidele.ro.
l Primăria Oraşului Videle, judeţul
Teleorman, organizează în perioada
25.07.2019 -30.07.2019 la sediul său din oraşul
Videle, strada Republicii, nr. 2, concurs de
ocupare prin recrutare a funcţiei publice de
execuţie vacantă de poliţist local (asimilat
referent), clasa III, grad profesional superior
Compartimentul Ordine, Pază şi Circulaţie al
Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului
Videle, judeţul Teleorman. Condiţiile generale
de ocupare a unei funcţii publice sunt cele
prevǎzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificǎrile şi completǎrile ulterioare. Condiţiile specifice de participare la concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă,
anterior menţionată, sunt urmǎtoarele: -studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; -minim 7 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitǎrii funcţiei publice.
Concursul va avea loc la sediul Primǎriei
Oraşului Videle, data propusǎ pentru desfǎşurarea probei scrise fiind 25.07.2019, ora 10.00,
respectiv data de 30.07.2019 -ora 12.00 pentru
desfǎşurarea interviului. Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretarul
comisiei de concurs -Direcţia Resurse Umane,
Salarizare, Informaticǎ, Autorizǎri Taximetrie
şi Comerţ, Problemele Romilor şi Parc Auto
în termen de 20 zile de la data publicǎrii anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a şi vor
conţine, în mod obligatoriu, documentele
prevǎzute la art. 49 alin. (1) din Hotǎrârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificǎrile
şi completǎrile ulterioare. Coordonate de
contact pentru primirea dosarelor de concurs:
sediul Primǎriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul Teleorman,
telefon: 0247/453017 interior 106, fax:
0247/453015, e-mail: primariavidele@yahoo.
com, persoana de contact: Vochin Nicoleta
-inspector. Condiţiile de participare la concurs
aprobate şi bibliografia, precum şi atribuţiile
prevǎzute în fişa postului se afişează la sediul
instituţiei şi se publică pe site-ul www.primariavidele.ro.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament 4 camere,
mobilat, utilat lux, B-dul Muncii, Braşov.
0722/370135 (17.00- 19.30).

III
CITAŢII

l Numitul Mbatonga Romuald, născut la
12.10.1969, cu ultimul domiciliul cunoscut în
Bucureşti, str. Ion Manolescu nr. 3, bl. 123, sc.
B, ap. 52, Bucureşti, sector 6, este citat la
Judecătoria Braşov dosar civil
15442/197/2018, pentru termenul din
25.09.2019, ora 9.00, sala J1 în calitate de
pârât la divorț. Cauza se judecă şi în lipsă.

DIVERSE
l Cumpăr puncte ANRP, decizii de compensare emise în baza legii 165. Tel. 0737.903.170.
l Eurobrands Trading S.R.L. avand sediul in
municipiul Bucuresti, Aleea Ilioara, Nr.12,
Bloc M30B, Scara A, Etaj 10, Ap.44 titular al
planului P.U.Z.-Spatii birouri si servicii depozitare, T5/11, P1,1/1 comuna Glina, Sat
Manolache, judet Ilfov, anunta publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a avizului
Favorabil. Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara,
nr.3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen
de 15 zile calendaristice de la publicarea
anuntului.
l SC Transnova Impex SRL cu sediul in
Bucuresti, sector 4, str.Panselelor, nr.4, bl.145,
sc.2, ap.65 titular al planului PUZ-2 hale
depozitare marfuri generale, cabina Poarta,
imprejmuire teren si utilitati, comuna Ciorogarla, Tarlaua 23/7, judet Ilfov, anunta
publicul interesat asupra solicitarii de obtinere
a avizului Favorabil. Observatii/ comentarii si
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest
Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in
termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Societatea SC Axiven Pest Control SRL, cu
sediul in orasul Otopeni str.Calea Bucurestilor
nr. 305A4, titular al planului PUZ-ansamblu
locuinte individuale si functiuni complementare, P+1+M, CU amenajarea circulatiilor si
asigurarea utilitatilor, T5, P18/5/10, 11, 12, 13
cu nr.cad.54457, 2840 si 1117, comuna Berceni,
judet Ilfov, anunta publicul interesat asupra
solicitarii de obtinere a avizului Favorabil.
Observatii /comentarii si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul
Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6
(tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Baraitaru Florentina, cu domiciliul in
judetul Ilfov, Comuna Berceni str.George
C o s b u c n r. 5 t i t u l a r a l p l a n u l u i
P.U.Z.-Ansamblu locuinte P+1+M, Functiuni
complementare, Amenajare Circulatii, Utilitati, Ridicare Topografica, comuna Berceni,
judetul Ilfov, T15, P38/1/23, N.C.1646 anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului de Oportunitate. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris
la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel.
021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l SC Cherry Farm SRL, titular al proiectului
,,Infiintare plantalie de ciresi etapa 1” anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Arad il cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul mentionat mai sus, propus a
fi realizat in orasul Pincota, extravilan,
CF3046 5 2-Pincota, jud. Arad. Proiectul
deciziei de incadrare Si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentei
pentru Protecta Mediului din Arad) Splaiul
Mures, FN, de luni pana vineri, intre orele
09-14, precum si la urmatoarea adresa de
internet: www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10
zile de la data publicdrii anuntului pe pagina
de internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.

IV

ANUNȚURI

l SC Cherry Farm SRL, titular al prolectului
“infiintare plantatie de ciresi etapa 2” anuntand
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Arad in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul
mentionat mai sus, propus a fi realizat in orasul
Pincota, extravilan, CF300877 si 300878Pincota, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentei pentru Protecta
Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, de luni
pana vineri, intre orele 09-14, precum si la urmdtoarea adresa de internet. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina de internet a
autoritatii competente pentru protectia mediului.
l SC Cherry Farm SRL, titular al proiectului
“Infiintare anexa exploatate agricola” anunta
publicul interesat asupra luarii depiziei etapei de
incadrare de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Arad in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul
mentionat mai sus, propus a fi realizat in orasul
Pincota, extravilan, CF304435 si 304449Pincota, jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteazd pot fi
consultate la sediul Agentia pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Mures, FN, de luni pana
vineri, intre orele 09-14, precum si la urmdtoarea
adresa de internet; www.apmar.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publiadrii anuntului
pe pagina de internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.
l Denumire județ: Prahova. Denumire: UAT
Sălciile. Sector cadastral: 5. OCPI Prahova
anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.5, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 28.06.2019. Data de sfârșit a
afișării: 26.08.2019. Adresa locului afișării
publice: Primăria Com.Sălciile, sat Sălciile,
nr.297. Repere pentru identificarea locatiei:
sediul primăriei se află în centrul satului, la
intersecția dintre DJ 100C și DJ 102D. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul Primăriei Sălciile și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se
pot obține pe site-ul ANCPI, la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Adămuș,
din județul Mureș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.76, 83 și 85, începând cu data de
26.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
primăriei, 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 Această informare este efectuată de Sandu
Adrian Octavian, cu domiciliul în localitatea
Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă, str.
Merișorului, nr.83, jud.Timiș, tel.0726.188.028, ce
intenţionează să solicite de la Administraţia
Bazinală de Apă Banat aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea lucrărilor de
„Construire clădire P+1E -Servicii auto și împrejmuire” în localitatea Urseni, CF nr.422153, nr.
top. 422153, com.Moșnița Nouă, jud.Timiș.
Această investiţie este nouă. Ca rezultat al
acestei investiţii se vor produce următoarele:
clădire P+1E, service auto și împrejmuire. Ca
rezultat al procesului de producție vor rezulta
ape uzate menajere. Acestea se vor evacua în
bazin vidanjabil, urmând a fi transportate de
firme specializate la cea mai apropiată stație de
epurare. Această solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa

vineri / 21 iunie 2019

solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic
la dl.Sandu Adrian, tel. 0726.188.028, după data
de 17.06.2019.

SOMAŢII
l In dosarul civil nr. 1300/210/2019 al Judeca-

toriei Chisineu Cris reclamantii Fazekas
Iuliana si Fazekas Francisc Ludovic, domiciliati in localitatea Zerind nr. 178,judetul Arad,
solicita a se constata dobandirea dreptului de
proprietate a acestora, prin uzucapiune, asupra
intregului imobil situat in comuna Zerind, nr.
193, constand in teren intravilan in suprafata
de 1440 mp, inscris in CF nr. 302906 Zerind, nr.
top. 1981/131. Propprietar tabular Hegedus
Ludovic (Lajos), Toti cei interesati in cauza pot
formula opozitii la prezenta somatie, in termen
de 30 de zile de la publicare si respectiv
afisarea somatiei , in dosar cu numarul de mai
sus, al Judecatoriei Chisineu Cris.

ADUNARI GENERALE
l Convocare. Consiliul de administraţie al S.C.
COMMIXT S.A., CUI RO2788305, Reg. Com.
J23/1318/2002, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale prevederilor Actului
Constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata, ale
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata, convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor S.C. COMMIXT S.A., la data de
23.07.2019, ora 14:00, la sediul social al societăţii
din Buftea, str. Mihai Eminescu nr. 88, judeţul
Ilfov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central
S.A., cu data de referinţă 15.07.2019, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si supunerea
spre aprobare a Situaţiilor financiare pentru anul
2018; 2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a
Raportului auditorului financiar pentru anul
2018; 3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de
Administraţie al Societăţii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018; 4. Înștiinţarea privind
solicitarea de încetare a mandatului de Administrator și Membru în Consiliul de Administraţie a
domnului Soare Gheorghe; 5. Alegerea unui nou
membru in Consiliul de Administraţie ca urmare
a încetării mandatului domnului Soare Gheorghe;
6. Aprobarea datei de 13.08.2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor; 7. Aprobarea ca ex-date a
datei de 12.08.2019; 8. Imputernicirea doamnei
Tudor Florentina Adriana - Administrator și
Președinte al Consiliului de Administraţie și/sau a
doamnei Simion Georgeta-contabil pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru aducerea la
îndeplinire a Hotărârii AGOA, respectiv să
depună, să preia acte și să semneze în acest scop
în numele societăţii în relaţia cu Registrul Comerţului precum și cu alte autorităţi sau instituţii. In
termen de cel mult 15 zile de la data publicării
Convocatorului in Monitorul Oficial, acţionarii
reprezentând, individual sau împreună, cel putin
5% din capitalul social au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale,
cu condiţia ca fiecare punct sa fie insoţit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus
spre adoptare de adunarea generală; b) de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunării generale. Propunerile vor fi depuse,
în cel mult 15 zile de la data publicării convocării,
la sediul societăţii în plic închis cu menţiunea
”Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 23/24.07.2019”, însoţite de copia
actului de identitate valabil. De asemenea, au
dreptul să adreseze întrebări privind punctele de
pe ordinea de zi și pot fi depuse în scris, însoţite de
copia actului de identitate valabil, cel târziu cu o
zi lucratoare înainte de data adunării, la sediul
societăţii. Data limită până la care se pot face
propunerile privind candidaţii pentru postul de
administrator este 11.07.2019. Lista candidaţilor
la funcţia de administrator poate fii completată și
consultată la sediul social al societăţii. Actionarii
Commixt inregistraţi la Data de Referinţă pot fi
reprezentaţi prin reprezentant desemnat, pe baza
de împuternicire specială. Acţionarii participanţi
pot vota în AGOA direct, prin corespondenţă sau
pot fi reprezentaţi pe bază de împuternicire
specială. Formularele de împuternicire specială,împuternicire generală, precum și materialele
privind ordinea de zi se pot obţine de la sediul
societăţii începând cu data convocării ședinţei. În
vederea exercitării dreptului de vot pot fi depuse,

în original, personal la sediul societăţii sau vor fi
transmise către societate, prin corespondenţă,
astfel încât data de intrare în societate să fie cel
târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.
Imputernicirea specială este valabilă doar pentru
AGOA pentru care a fost acordată de catre actionarul Commixt, trebuie sa aiba formatul pus la
dispozitie de Societate si trebuie sa conţină
Instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct
de pe ordinea de zi. Acţionarul poate acorda o
împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu
va depăși trei ani, Pentru validitatea mandatului,
mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin.
(1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat,
iar actionarul este client al acestora. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat
in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod
expres de catre actionar prin imputernicire. Daca
persoana imputernicita este o persoana juridica,
aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin
intermediul oricarei persoane ce face parte din
organul de administrare sau de conducere sau
dintre angajatii sai. Imputernicirea generală
trebuie sa fie semnată de acţionarul Commixt si
trebuie să fie insotita de o declaraţie pe propria
raspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire
generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este
acordata de respectivul acţionar al Commixt, in
calitate de client, intermediarului, sau după caz,
avocatului, declaratie care va fi depusa in original
la Societate, odata cu depunerea Imputernicirii
generale, semnată și, dupa caz, stampilată. Totodată acţionarii persoane fizice ai Commixt vor
transmite Societăţii si copia actului de identitate
al acestora (BI/ CI/ Pasaport/ Legitimatie de
sedere sau alt document similar emis de o autoritate competenta din orice jurisdictie). Calitatea de
reprezentant legal al actionarilor persoane juridice ai Societatii se constata pe baza listei actionarilor Commixt de la Data de Referinta, primită de
la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca
acţionarii Societatii nu au informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul lor
legal sau nu este menţionată aceasta informatie in
lista actionarilor Commixt de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central S.A.,
atunci acţionarii persoane juridice ai Societăţii vor
prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului
(dovada eliberata de Registrul Comertului sau de
o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflata in termenul de
valabilitate, in copie sau scanata, in cazul transmiterii prin mijloace de comunicare electronica).
Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se
depun la societate cu 48 de ore înainte de
adunarea generală în copie, cuprinzînd menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura
reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, facându-se
menţiune despre aceasta în procesul – verbal al
adunării generale. În cazul în care cerinţele de
cvorum necesare pentru ţinerea Adunării Generale Ordinare nu sunt întrunite în prima convocare, aceeași adunare cu aceeași ordine de zi a
primei convocări se va ţine la data de 24.07.2019
la aceeași oră și în același loc. Reprezentant legal,
Președintele Consiliului de Administraţie, Tudor
Florentina Adriana

LICITAŢII
l SC Mas Mireii Avantaje SRL - în faliment

anunta vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile, reprezentând stoc marfă, aflat în
proprietatea debitoarei S.C. Mas Mireii Avantaje S.R.L. Reșița. Pretul de pornire al licitatiei
este de 50 % din pretul de evaluare, respectiv
8.513,5 Lei. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin, telefon 0355429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de
01.07.2019, orele 12.30, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.
In caz de neadjudecare, se va organiza o noua
licitatie in data de 08.07.2019, orele 12.30.
l S.C.M. Com Grup - în reorganizare anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil,
reprezentand construcție/spațiu comercial,
situat administrativ în Reșița, str. I.L.Caragiale,
nr. 19, parter, jud. Caraș - Severin, în suprafață
construită de 46 mp și suprafață utilă de 40 mp,

aflat în proprietatea debitoarei S.C.M. Com
Grup – în reorganizare – imobil neitabulat în
Cartea Funciară. Pretul de pornire al licitatiei
este de 100 % din pretul de evaluare, respectiv
119.400 Ron + T.V.A conform Cod fiscal. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales
al administratorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 1.500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 05.07.2019, orele
11.00, la sediul ales al administratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de
neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in
data de 19.07.2019, orele 11.00.
l Comuna Miroslava, judeţul Iași organizează
licitaţie publică deschisă pentru: inchiriere
platforma de depozitare gunoi de grajd,
situata in extravilan sat Balciu, comuna Miroslava in data de 12.07.2019 orele 10.00; data
limita depundere oferte 11.07.2019, ora 16.00.
Concesionare pasune comunala de catre crescatorii de animale din comuna Miroslava in
data de 12.07.2019, orele 09.00; data limita de
depunere oferte 11.07.2019, ora 16.00. Caietul
de sarcini poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași. Costul Caietului de sarcini
este de 50 lei.
l 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
numărul de fax și adresa de e-mail ale autorităţii
contractante: Comuna Doljești, cod fiscal:
2613699, str.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.44, sat
Doljești, comuna Doljești, județul Neamț, telefon:
+40233.780.514, fax: +40233.780.514, primcomdoljesti@yahoo.com. 2.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, numărul de fax și adresa de
e-mail ale biroului de la care se poate solicita
documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul
și condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Compartiment Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Comunei Doljești,
str.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.44, sat Doljești,
comuna Doljești, județul Neamț, telefon:
+40233.780.514, fax: +40233.780.514, e-mail:
primcomdoljesti@yahoo.com. Documentația de
atribuire, pe suport hârtie și în format electronic,
este pusă de către autoritatea contractantă, cu
titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care au
înaintat o solicitare în acest sens. 3.a)Locul
prestării serviciilor: conform documentaţiei de
atribuire. b)Obiectul concesionării, natura și
dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate
publică de distribuție a gazelor naturale, în baza
HG nr.209/2019, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către
concesionar pentru sau în legătură cu activitatea
de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii satele Doljești, Buruienești,
Rotunda și Buhonca, comuna Doljești, județul
Neamț, inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a
gazelor naturale și utilizarea acestora, conform
precizărilor din caietul de sarcini. c)Termenul de
finalizare sau durata contractului: 49 de ani. 4.a)
Termenul de depunere a ofertelor: 06.08.2019,
ora 16.00. b)Adresa la care trebuie transmise
ofertele: Primăria Comunei Doljești, str.Ștefan
cel Mare și Sfânt, nr.44, sat Doljești, comuna
Doljești, județul Neamț, cod poștal: 617160. c)
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română. d)Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: 07.08.2019, ora 10.00, Primăria
Comunei Doljești, str.Ștefan cel Mare și Sfânt,
nr.44, sat Doljești, comuna Doljești, județul
Neamț. 5.Condiţiile personale, tehnice și financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform documentaţiei de atribuire. 6.
Criterii utilizate la atribuirea contractului:
conform documentaţiei de atribuire. 7.După caz,
procentajul minim din lucrări care trebuie
acordat părţilor terţe: conform documentaţiei de
atribuire. 8.Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 20.06.2019. 9.Denumirea și
adresa organismului competent de rezolvare a
contestaţiilor și, după caz, de mediere. Informaţii
exacte privind termenele de depunere a contestaţiei și, după caz, denumirea, adresa, numărul de
telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale
biroului de la care se pot obţine aceste informaţii:
Tribunalul Neamț, Secția II-a Civilă, Contencios
Administrativ și Fiscal, Bd.Republicii, nr.16,
Piatra Neamț, județul Neamț, cod poștal: 610005,
telefon: +40233.212.294, fax: +40233.235.655,
e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro.

l Turnătoria Centrala Orion SA, societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare
prin licitatie, urmatoarele bunuri mobile: autoturism Daewoo Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, nr.
inmatriculare PH-15-TCO- 320 euro; autoturism
Mercedes 300 SE, an fabricatie 1992, nr. inmatriculare PH-20-TCO – 2.520 euro; autoturism
Nubira, an fabricatie 2003, nr. inmatriculare
PH-35-TCO - 400 euro; autospeciala PCI Roman
(autospeciala pompieri), an fabricatie 1976 –
1.286,40 euro; Ford Explorer, nr. inmatriculare
PH-34-TCO, an fabricatie 1996 – 864 euro;
sindrila bituminoasa recuperata – 8 lei/mp. Pretul
bunurilor nu include TVA. Licitatiile se vor organiza in data de 24.06.2019, ora 13:00, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 26.06.2019,
28.06.2019, 01.07.2019, 03.07.2019, 05.07.2019,
08.07.2019, 10.07.2019, 12.07.2019, 15.07.2019,
17.07.2019, 19.07.2019, 22.07.2019, 24.07.2019,
26.07.2019, 29.07.2019, 31.07.2018, 02.08.2019,
05.08.2019, 07.08.2019, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de
participare se pot obtine numai de la sediul lichid a t o r u l u i j u d i c i a r. Te l e f o n / f a x :
0787344547/0244597808, email office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l SC Muntenia SA, societate aflata in faliment, dosar nr.2985/105/2007 Tribunal
Prahova, prin lichidator, anunţă vânzarea la
licitatie publică, conform Caietului de sarcini,
a ansamblului de bunuri imobile format din:
Cladire C26- Birouri – Sc = 620 mp, Teren in
suprafata de 700 mp si imprejmuire gard 36
mp, la pretul de 652.718 lei; Se stabilesc urmatoarele zile de licitaţie: 24.06.2019, 25.06.2019,
26.06.2019, 27.06.2019, 28.06.2019, 01.07.2019,
02.07.2019, 03.07.2019, 04.07.2019, 05.07.2019.
Caietul de sarcini se achiziţionează de la sediul
debitoarei la preţul de 5000 lei + TVA. Relaţii
suplimentare la tel. 0244386618, 0740226446.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregatire profesionala a
conducatorului aoto si certificat de pregatire
pentru transport marfuri periculoase ADR
-colete, ambele pe numele de Narita Radu Zeno.
Le declar nule.
l Certificat Înregistrare și Certificat Constatator. SC Impriform SRL, CUI: 39462188,
J08/1676/2019, cu sediul în Cristian, str. Nisipului, nr.61, jud.Brașov, declară pierdute și
nule: Certificat de Înregistrare nr.
B3886395/14.05.2019, Certificatele constatatoare care atestă depunerea declaraţiilor pe
proprie răspundere privind autorizarea funcţionării nr. 39641/14.05.2019.
l Gavrilescu Ionuț Cătălin din Pitești, Strada
Trivale, nr. 70A, Jud. Argeș, declar pierdut
Atestat transport marfă eliberat pe numele meu.
l Pierdut atestat manager transport emis de
ARR Dolj pe numele Melencovici Costinel. Se
declară nul.
l Pierdut atestat transport marfă emis de
ARR Dolj pe numele Stuparu Mihai. Se
declară nul.
l Pierdut certificat de înregistrare al Soc. Com.
Fiv Imp Exp SRL, J40/1014/92, CUI 450706, cu
sediul în str. Finta nr. 27 sector 6 București.
l Subscrisa Hausengel Internaţional România
SRL cu sediul în Bd. Timișoara, nr. 8A, clădirea
Pavilion Administrativ, et. 2, cam. 6 -8, sector 6
București, J40/238/2017, CUI 35290683, declar
pierdute certificatele constatatoare de la sediul
social, secundar și terţi. Le declar nule.
l Pierdut Carte Identitate eliberat de Secţia 3
Poliţie Sector 1 și două pașapoarte pe numele
Alice Marinescu și Aylin Marinescu, eliberate
de Secţia Pașapoarte București. Le declar nule.
l Pierdut act de proprietate casă pe numele
Ivașcu David și Ivașcu Lenuţa, Oraș Ţăndărei
str. Duzilor nr. 45 jud. Ialomiţa.
l Pierdut certificat constatator de la terţi și sediul
social, având F13/1517/2005, CUI 19482466 al
PFA Bugeac Mihaela Oana. Îl declar nul.

