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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Sală fitness, Drumul Taberii (Auchan), 
angajează personal  la  curățenie . 
0724.728.884.

l Firmă de amenajări interioare și exteri-
oare angajează în condiții contractuale 
avantajoase muncitori necalificați. Telefon: 
0734.058.981.

l SC Mono Bau SRL, cu sediul în Loc.
Gheorgheni, str.Kossuth Lajos, nr.18, ap.1, 
Jud.Harghita, pune la dispoziție 10 locuri 
de muncă pentru muncitori necalificați în 
construcții. Detalii la telefon 0744.691.401.

l Alternative Eco Energy SRL, cu sediul în 
Craiova, CUI: 30899210, angajează munci-
tori necalificați la tăierea și spargerea 
materialelor de construcții. Cerințe: studii 
generale, fără experiență. Tel. 0744.597.517.

l S.C. CONCELEX SRL, cu sediul în 
București, sector 1, Str.Aeroportului, 
nr.120-130, angajează muncitor necali-
ficat la spargerea și tăierea materialelor 
de construcții, Cod COR 931302 -51 
posturi, fierar betonist, Cod COR 
711402 -20 posturi, dulgher Cod COR 
711501 -20 posturi, zidar pietrar Cod 
COR 711203 -20 posturi, zugrav Cod 
COR 713102 -20 posturi. Pentru CV, la 
a d r e s a  d e  e - m a i l  
office@docsconsult.ro.

l SC MISTIQUE AGRO-INVEST SRL 
angajează: agent curăţenie clădiri, mijloace 
de transport și combiner agricol, în locali-
tatea Cozmești, judeţul Vaslui. Condiţii de 
ocupare: Pentru agent curăţenie clădiri, 
mijloace de transport: dexteritate manuală; 
persoană îngrijită, atentă la detalii, respec-
tarea regulilor de igienă; aptitidini de 
comunicare interpersonală și de lucru în 
echipă; Pentru combiner agricol: vechime 
în specialitate, minim 5 ani; cunoștinţe de 
mecanică agricolă; conduită profesională 

corespunzătoare; aptă integral pentru 
muncă. Tel. 0335.417.409.

l U.A.T. Municipiul Sebeș organizează 
examen pentru promovarea în grad profe-
sional superior, după cum urmează: 1) 
consilier juridic, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Biroului Contencios 
Juridic, Administrație, Transparență Deci-
zională și Arhivă 1 post. Probele stabilite 
pentru examen sunt: proba scrisă și inter-
viul. -Data, ora și locul desfășurării exame-
nului 06.05.2019, ora 11,00, Parcul Arini, 
NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeș) 
- proba scrisă; Termenul de depunere al 
dosarelor de înscriere -17.04.2019, ora 
16,00.           

l Academia Romana-Filiala Iasi, Insti-
tutul de Filologie Romana “A. Philippide”, 
organizeaza, in ziua de 10.05.2019, ora 
09:00, concurs pentru ocuparea postului de 
cercetator stiintific gradul II, cu jumatate  
de norma, perioada nedeterminata, in 
domeniul Filologie romana, specializarea 
Istorie literara. Concursul se va desfasura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune in termen de 
30 de zile de la data publicarii anuntului. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la 
secretariatul institutului,  tel. 0332106508, 
si/sau de la Biroul Resurse Umane, Salari-
zare, tel. 0332101115.

l Academia Romana-Filiala Iasi, Insti-
tutul de Filologie Romana “A. Philippide”, 
organizeaza, in ziua de 08.05.2019, ora 
10:00, concurs pentru ocuparea postului de 
cercetator stiintific gradul II, norma 
intreaga, perioada nedeterminata, in dome-
niul Filologie romana, specializarea Etno-
grafie si folclor. Concursul se va desfasura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune in termen de 
30 de zile de la data publicarii anuntului. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la 

secretariatul institutului, tel. 0332106508, 
si/sau de la Biroul Resurse Umane, Salari-
zare, tel.  0332101115.

l Ministerul Apelor Și Pădurilor, cu sediul 
în Calea Plevnei, nr.46-48, Sector 1, Bucu-
rești, scoate la concurs, în data de  
11.04.2019, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul ministerului, următoarele posturi 
temporar vacante: 1. consilier, grad profesi-
onal superior - Compartiment SSM; Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor 
Publici (r2), cu modificările și completările 
ulterioare; Condiții specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea funcției 
publice de execuție temporar vacantă: 
Pregătire de specialitate - studii univeris-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; Curs în domeniul securității și sănă-
tății în munca, dovedit prin deținerea de 
certificate /diploma /atestat. Vechime în 
specialitate - minimum  7 ani; Inițiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate. 2. consilier, grad profesional superior 
- Serviciul Relații Cu Publicul și Mass-
Media; Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţi-

onarilor Publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare;  Condiții specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcției publice de execuție temporar 
vacantă: Pregătire de specialitate - studii 
univeristare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; Cunoștinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet - nivel avansat - dovedite 
prin deținerea de certificate /diploma /
atestat. Vechime în specialitate - minimum 
7 ani. Inițiativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate. Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul 
Ministerul Apelor Și Pădurilor.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Transpor-
turi Navale -CERONAV, cu sediul în loca-
litatea Constanța, str.Pescarilor, nr.69A, 
județul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de inspector de specialitate, grad 
III, în cadrul Serviciului Inginerie și Nave 
cu Caracteristici Speciale, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -proba scrisă în data de 
07.05.2019, ora 10.00; -proba orală (inter-
viul) în data de 08.05.2019, ora 10.00. 
Această probă va fi susţinută doar de 

candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență cu speciali-
zare în navigație și transport naval; -certi-
ficat de capacitate de marinar; -vechime în 
muncă de minim 6 luni. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 12.04.2019, ora 14.00, la 
sediul din str.Pescarilor, Constanța. Relaţii 
suplimentare la sediul CERONAV, str.
Pescarilor, nr.69A, persoană de contact: Pop 
Ionela, telefon: 0241.639.595, e-mail: ione-
lapop@ceronav.ro.

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul în strada 
Cuza Vodă, nr.67, localitatea Târgu 
Frumos, judeţul Iași, organizează, conform 
prevederilor HG nr.286/2011, concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a postului contractual vacant 
de inspector de specialitate II din cadrul 
proiectului Centrul Social Multifuncțional. 
Concursul va avea loc la sediul instituției în 
data de 22.04.2019, ora 10.00, proba scrisă, 
iar data și ora interviului vor fi anunțate 
după proba scrisă. Dosarele de înscriere se 
vor depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunțului de concurs, la 
secretariatul comisiei de concurs, d-na 
Ivanov Adriana, telefon: 0232.710.906, 
interior: 105. Condiţiile de participare la 
concurs: Candidații trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţiile speci-
fice necesare participării la concurs astfel: 
-studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul științe sociale; -vechime 
în specialitatea studiilor: 6 luni. Alte infor-
maţii pot fi obţinute la sediul sau de pe 
site-ul instituției: www.primariatgfrumos.
ro, la secţiunea „Anunţuri publice”, 
„Concursuri”.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Buzău organizează concurs în data de 
22.04.2019 (proba scrisă) și 25.04.2019 
(interviul) pentru ocuparea a două posturi 
vacante de consilier cadastru, gradul II, cu 
încadrare pe perioadă nedeterminată. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 din Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se depun până la data 
de 12.04.2019, ora 14.00, la sediul institu-
ţiei. Detalii privind condiţiile specifice, 
bibliografia și tematica de concurs sunt 
disponibile pe pagina oficială: www.ocpibz.
ro. Informaţii suplimentare se obţin la 
sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Buzău, din Buzău, b-dul Nicolae 
Bălcescu, nr.48, Biroul Juridic, Resurse 
Umane, Secretariat și Petiții, telefon: 
0238.711.036.

l Primăria Comunei Castranova, Calea 
Apeleviului, nr.2, judeţul Dolj, organizează 
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concurs de recrutare pentru ocuparea func-
ției contractuale de execuție vacante de: 1 
post muncitor calificat, treapta IV, la Servi-
ciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în 
data de 22 aprilie 2019, ora 10.00, proba 
scrisă, și proba interviu, ce se va susține în 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
proba scrisă. Probele se vor susține la sediul 
Primăriei Comunei Castranova. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiţiile 
specifice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcţiei contractuale 
de execuție vacantă: studii medii liceale, 
finalizate cu diplămă de bacalaureat, curs 
de servant pompier, permis de conducere 
categoria C. Vechime în muncă: nu este 
cazul. Dosarele de înscriere la concurs se 
vor depune până la data de 11.04.2019, ora 
16.00. Concursul va fi afișat pe site-ul insti-
tuției, conform prevederilor art.7 alin.1 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.6 alin.1 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, și se vor depune la sediul Primă-
riei Comunei Castranova, Calea Apele-
viului, nr.2. Detalii privind condiţiile 
specifice și bibliografia de concurs sunt 
disponibile la sediul Primăriei Comunei 
Castranova. Relaţii suplimentare la tel./fax: 
0251.372.602, e-mail: primariacastranova@
yahoo.com, persoană de contact: Greere 
Florin-Ștefan,  secretar,  Primăria 
Castranova.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, cu sediul în locali-
tatea Galaţi, strada Brăilei, nr.177, judeţul 
Galaţi, organizează concurs în conformi-
tate cu prevederile HGR nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
vederea ocupării, pe durată nedeterminată, 
a următoarelor 15 posturi contractuale 
vacante: -Serviciul de Anatomie Patologică: 
-1 post îngrijitoare cu studii generale; -Bloc 
Operator: -1 post brancardier cu studii 
generale; -Secţia Clinică Cardiologie: -1 
post îngrijitoare cu studii generale; -Servi-
ciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate 
Asistenţei Medicale: -2 posturi agenţi DDD 
cu studii generale; -Compartiment Endocri-
nologie: -1 post îngrijitoare, cu studii gene-
rale; -Secţia Clinică Gastroenterologie: -1 
post îngrijitoare, cu studii generale; -Secţia 
Clinică Medicină Internă II: -1 post îngriji-
toare, cu studii generale; -Compartiment 
Reumatologie: -1 post îngrijitoare, cu studii 
generale; -Compartiment Nefrologie: -1 
post îngrijitoare cu studii generale; -Secţia 
Clinică Oncologie Medicală: -1 post îngriji-
toare cu studii generale; -Secţia Clinică 
Ortopedie și Traumatologie: -1 post bran-
cardier, cu studii generale; -Secţia Cronici 
Ivești: -1 post îngrijitoare, cu studii gene-
rale; -Ambulatoriul integrat spitalului: -1 
post îngrijitoare, cu studii generale; -Labo-
ratorul de Recuperare Medicină Fizică și 
Balneologie -Ambulatoriul integrat spita-
lului, din str.Basarabiei, nr.26: -1 post îngri-
jitoare, cu studii generale. Condiții specifice 
de participare la concurs: -agent DDD: 
-școală generală; -curs agent DDD; -minim 
6 luni vechime în activitate; -brancardier, 
îngrijitoare: -școală generală, fără vechime. 
Dosarele de concurs se vor verifica la Servi-
ciul Managementul Resurselor Umane și se 
vor depune la Secretariatul unităţii, în 
perioada 01.04.2019-12.04.2019, inclusiv, de 
luni până vineri, în intervalul orar 10.00-
14.00. Probele de concurs sunt următoarele: 
-proba scrisă -în data de 09.05.2019, la ora 
10.00; -proba interviu -în data de 

15.05.2019, începând cu ora 9.00. Condiţiile 
generale de participare la concurs, infor-
maţii privind documentele necesare pentru 
completarea dosarului de concurs, calen-
darul detaliat de desfășurare a concursului, 
formularul de înscriere, bibliografia de 
concurs, precum și relaţii suplimentare se 
pot obţine de la avizierul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, de pe pagina de internet: www.
spitalulurgentagalati.ro, la secţiunea 
„Relaţii cu publicul”/„Concursuri” și de la 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
al instituţiei, telefon: 0236.301.109, în inter-
valul orar 10.00-14.00.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, cu sediul în locali-
tatea Galaţi, strada Brăilei, nr.177, judeţul 
Galaţi, organizează concurs în conformi-
tate cu prevederile HGR nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
vederea ocupării, pe durată nedeterminată, 
a următoarelor 18 posturi contractuale 
vacante: -Secţia Chirurgie Generală III: -1 
post asistent medical generalist cu studii 
postliceale; -Serviciul de Prevenire a Infec-
ţiilor Asociate Asistenţei Medicale: -1 post 
asistent medical igienă debutant /asistent 
medical igienă/ asistent medical igienă 
principal, cu studii superioare de lungă 
durată/superioare de scurtă durată/postli-
ceale; -Compartiment Endocrinologie: -1 
post registrator medical debutant / regis-
trator medical/ registrator medical prin-
cipal cu studii medii; -Secţia Clinică 
Gastroenterologie: -1 post asistent medical 
generalist cu studii postliceale; -Comparti-
ment Internări -Externări: -1 post regis-
trator medical debutant/registrator 
medical/registrator medical principal cu 
studii medii (cu punct de lucru în Secția 
Diabet Zaharat, Nutritie și Boli Metabo-
lice); -1 post registrator medical debutant /
registrator medical/registrator medical 
principal cu studii medii (cu punct de lucru 
în Laboratorul de Recuperare Medicină 
Fizică și Balneologie -Ambulatoriul integrat 
spitalului din str.Basarabiei, nr.26); -Secţia 
Clinică Neonatologie -pentru activitatea de 
Biberonerie -Sterilizare: -1 post asistent 
medical generalist debutant/asistent 
medical generalist /asistent medical genera-
list principal, cu studii superioare de lungă 
durată /superioare de scurtă durată/postli-
ceale; -Secţia Clinică Neonatologie: -1 post 
asistent medical generalist debutant/asis-
tent medical generalist /asistent medical 
generalist principal, cu studii superioare de 
lungă durată /superioare de scurtă durată/
postliceale; -Secţia Clinică Obstetrică Gine-
cologie I: -1 post asistent medico-social 
debutant /asistent medico-social /asistent 
medico-social principal, cu studii superi-
oare de lungă durată/superioare de scurtă 
durată/postliceale; -Secţia Clinică Onco-
logie Medicală: -1 post registrator medical 
debutant /registrator medical /registrator 
medical principal cu studii medii; -Secţia 
Clinică Oncologie Medicală -Spitalizare de 
zi: -1 post registrator medical debutant /
registrator medical/registrator medical 
principal cu studii medii; -Sterilizare: -1 
post asistent medical generalist debutant/ 
asistent medical generalist/asistent medical 
generalist principal, cu studii superioare de 
lungă durată/superioare de scurtă durată /
postliceale; -Ambulatoriul integrat spita-
lului: -1 post registrator medical debutant/ 
registrator medical/registrator medical 
principal cu studii medii -la Fișier; 
-Compartimentul Relații cu Publicul: -1 
post referent de specialitate, gradul I/refe-
rent de specialitate, gradul II /referent de 
specialitate, gradul III /referent de speciali-
tate, gradul debutant, cu studii superioare; 
-Serviciul Contabilitate: -1 post economist, 
gradul II, cu studii superioare; -Serviciul 

Tehnic Administrativ -Biroul Achiziţii 
Publice: -1 post inginer specialist IA, cu 
studii superioare; -Serviciul Tehnic Admi-
nistrativ -Bloc Alimentar: -2 posturi îngriji-
tori bloc alimentar, cu studii generale. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
-asistent medical, medico-social principal 
cu studii superioare de lungă durată (S): 
-diplomă de licenţă în specialitate; -examen 
pentru obţinerea gradului de principal; 
-minim 5 ani vechime ca asistent medical; 
-asistent medical, medico-social cu studii 
superioare de lungă durată (S): -diplomă de 
licenţă în specialitate; -minim 6 luni 
vechime ca asistent medical; -asistent 
medical, medico-social debutant cu studii 
superioare de lungă durată (S): -diplomă de 
licenţă în specialitate, fără vechime; -asis-
tent medical, medico-social principal cu 
studii superioare de scurtă durată (SSD): 
-diplomă de absolvire a învăţământului 
superior de 3 ani în specialitate; -examen 
pentru obţinerea gradului de principal; 
-minim 5 ani vechime ca asistent medical; 
-asistent medical, medico-social cu studii 
superioare de scurtă durată (SSD): 
-diplomă de absolvire a învăţământului 
superior de 3 ani în specialitate; -minim 6 
luni vechime ca asistent medical; -asistent 
medical, medico-social debutant cu studii 
superioare de scurtă durată (SSD): 
-diplomă de absolvire a învăţământului 
superior de 3 ani în specialitate, fără 
vechime; -asistent medical, medico-social 
principal cu studii postliceale (PL): 
-diplomă de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, privind echiva-
larea studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare; 
-examen pentru obţinerea gradului de prin-
cipal; -5 ani vechime ca asistent medical; 
-asistent medical, medico-social cu studii 
postliceale (PL): -diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echiva-
lare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -6 luni vechime în specialitate; 
-asistent medical, medico-social debutant 
cu studii postliceale (PL): -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, fără vechime; -registrator 
medical principal: -diplomă de studii medii 
în specialitate sau diplomă de studii medii 
(cu diplomă de bacalaureat); -examen 
pentru obţinerea gradului de principal; -4 
ani vechime în specialitate; -aptitudini IT 
peste medie; -registrator medical: -diplomă 
de studii medii în specialitate sau diploma 
de studii medii (cu diplomă de bacalau-
reat); -6 luni vechime în activitate; -aptitu-
dini IT peste medie; -registrator medical 
debutant:-diplomă de studii medii în speci-
alitate sau diplomă de studii medii (cu 
diplomă de bacalaureat); -aptitudini IT 
peste medie; -fără vechime; -referent de 
specialitate gradul I/referent de specialitate 
gradul II/referent de specialitate gradul III/
referent de specialitate gradul debutant la 
Compartimentul Relații cu Publicul: 
-diplomă de licență în domeniul juridic, 
economic și administrativ; -minim 6 ani și 6 
luni vechime în specialitate/minim 3 ani și 6 
luni vechime în specialitate/minim 6 luni 
vechime în specialitate/fără vechime; 
-economist, gradul II, cu studii superioare, 
la Serviciul Contabilitate: -diplomă de 
licență; -minim 6 luni vechime în speciali-
tate; -post inginer specialist IA cu studii 
superioare la Serviciul Tehnic Adminis-
trativ -Biroul Achiziţii Publice: -diplomă de 
licență; -minim 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate; -îngrijitor bloc alimentar la 
Serviciul Tehnic Administrativ -Bloc 

Alimentar: -diplomă de absolvire a școlii 
generale, fără vechime. Dosarele de concurs 
se vor verifica la Serviciul Managementul 
Resurselor Umane și se vor depune la 
Secretariatul unităţii, în perioada 
01.04.2019-12.04.2019, inclusiv, de luni 
până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00. 
Probele de concurs sunt următoarele: 
-proba scrisă -în data de 07.05.2019, la ora 
10.00; -proba interviu -în data de 
13.05.2019, începând cu ora 9.00. Condiţiile 
generale de participare la concurs, infor-
maţii privind documentele necesare pentru 
completarea dosarului de concurs, calen-
darul detaliat de desfășurare a concursului, 
formularul de înscriere, bibliografia de 
concurs, precum și relaţii suplimentare se 
pot obţine de la avizierul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, de pe pagina de internet: www.
spitalulurgentagalati.ro, la secţiunea 
„Relaţii cu publicul”/„Concursuri” și de la 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
al instituţiei, telefon: 0236.301.109, în inter-
valul orar 10.00-14.00.

l Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Apostol Andrei” Galaţi, cu sediul în locali-
tatea Galaţi, strada Brăilei, nr.177, judeţul 
Galaţi, organizează concurs în conformi-
tate cu prevederile HGR nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
vederea ocupării, pe durată determinată, a 
următorului post contractual temporar 
vacant: Serviciul Tehnic Administrativ 
-Biroul Contractări, Aprovizionare: -1 post 
economist specialist IA, cu studii superi-
oare, pe durată determinată. Condiții 
specifice de participare: -diplomă de licenţă 
în domeniul economic; -minim 6 ani și 6 
luni vechime în specialitate. Dosarele de 
concurs se vor verifica la Serviciul Manage-
mentul Resurselor Umane și se vor depune 
la Secretariatul unităţii, în perioada 
01.04.2019-05.04.2019, inclusiv, de luni 
până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00. 
Probele de concurs sunt următoarele: 
-proba scrisă -în data de 07.05.2019, la ora 
10.00; -proba interviu -în data de 
13.05.2019, începând cu ora 9.00. Condiţiile 
generale de participare la concurs, infor-
maţii privind documentele necesare pentru 
completarea dosarului de concurs, calen-
darul detaliat de desfășurare a concursului, 
formularul de înscriere, bibliografia de 
concurs, precum și relaţii suplimentare se 
pot obţine de la avizierul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” 
Galaţi, de pe pagina de internet: www.
spitalulurgentagalati.ro, la secţiunea 
„Relaţii cu publicul”/“Concursuri” și de la 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
al instituţiei, telefon: 0236.301.109, în inter-
valul orar 10.00-14.00.

l În temeiul prevederilor art.7 din Regula-
mentul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, Primăria Orașului Horezu, cu 
sediul în orașul Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.7, organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei funcţii 
contractuale de execuţie vacante de medic 
primar la Compartimentul Cabinet Școlar 
din cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului astfel: data desfășurării concur-
sului: -proba scrisă în data de 22.04.2019, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere se pot 
depune la sediul instituţiei, Comparti-
mentul Resurse Umane, Juridic, în peri-
oada 01.04.2019-12.04.2019, ora 16.00. 
Rezultatele selecției dosarelor se vor afișa la 

avizierul din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu în data de 15.04.2019. Condiţii de 
participare la concurs: medic primar, nr.
posturi: 1: -nivel studii: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în medicină generală; -medic 
primar; -vechime: minim 5 ani în speciali-
tate; -atestat de liberă practică vizat 2019. 
Calendarul concursului: -depunerea dosa-
relor: 01.04.2019-12.04.2019; -selecţia 
dosarelor: 15.04.2019; -depunere contestații 
selecție dosare: 16.04.2019; -proba scrisă: 
22.04.2019, ora 10.00; -depunere contestaţii 
probă scrisă: 23.04.2019; -afișarea rezulta-
telor după contestaţii: 24.04.2019; -inter-
viul: 25.04.2019, ora 10.00; -rezultatul final 
al concursului: 30.04.2019. Bibliografia de 
concurs și actele necesare înscrierii la 
concurs se afișează la sediul instituției. Date 
de contact ale secretarului comisiei: 
Orleanu Cristina Elena, Biroul Resurse 
Umane, Juridic, 0250.860.190, int.112.

l Școala Gimnazială Câlnic, cu sediul în 
comuna Câlnic, sat Câlnic, județul Gorj, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de îngrijitor, un 
post, 0,25% normă, pe perioadă determi-
nată, la Școala Primară Pinoasa. Concursul 
se va desfășura la sediul Școlii Primare 
Pinoasa din cadrul Școlii Gimnaziale 
Câlnic, după cum urmează: -în data de 16 
aprilie 2019, ora 13.00- proba scrisă; -în 
data de 17 aprilie 2019, ora 13.00- proba 
practică. Condiții specifice de participare la 
concurs pentru postul de îngrijitor, personal 
contractual, durată determinată, normă 
0,25% (cu perioadă de probă 90 de zile). 
Condiții de studii: studii generale sau studii 
medii. Dosarele de înscriere se vor depune 
la sediul Școlii Primare Pinoasa, ultima zi 
de depunere fiind 12 aprilie 2019, orele 
12.00-13.00. Condițiile de participare la 
concurs și bibliografia sunt afișate la sediul 
Școlii Primare Pinoasa, din comuna Câlnic, 
sat Câlnic, județul Gorj.

l Agenţia Naţională pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială organizează concurs 
pentru ocuparea a trei funcţii publice de 
execuţie vacante de la  Serviciul Proceduri, 
Regulamente Comunitare și Lucrători 
Migranți, după cum urmează: I) consilier, 
clasa I, grad profesional superior la Servi-
ciul Proceduri, Regulamente Comunitare și 
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 lingvis-
tice– scris și citit: limba engleză nivel mediu; 
-competențe în domeniul tehnologiei infor-
mației pachetul Microsoft Office: nivel 
mediu; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minim 
7 ani. II) consilier, clasa I, grad profesional 
principal la Serviciul Proceduri, Regula-
mente  Comunitare și Lucrători Migranți; 
Condiții specifice: -Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -compe-
tențe lingvistice- scris și citit: limba engleză 
nivel mediu;  -competențe în domeniul 
tehnologiei informației pachetul Microsoft 
Office: nivel mediu; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani. III) consilier, clasa I, 
grad profesional asistent la Serviciul Proce-
duri, Regulamente Comunitare și Lucrători 
Migranți; Condiții specifice: -Studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -competențe lingvistice- scris și citit: 
limba engleză nivel mediu; -competențe în 
domeniul tehnologiei informației pachetul 
Microsoft Office: nivel mediu; -Vechime în 
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specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an. Condiții gene-
rale: candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor 
Publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se orga-
nizează la sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Plăţi și Inspecţie Socială din Bulevardul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, Bucu-
rești. Probele stabilite pentru concursul de 
recrutare sunt: probă suplimentară, probă 
scrisă și interviu. Proba suplimentară, elimi-
natorie, ce constă în testarea competențelor 
în domeniul tehnologiei informației și ling-
vistice de limba engleză, se va desfășura în 
data de 07.05.2019 începând cu ora 10:00. 
Pot participa la proba scrisă a concursului 
de recrutare numai candidații declarați 
admiși la proba suplimentară. Data la care 
se va desfășura proba scrisă este: 
08.05.2019, ora 10:00. Proba interviu va 
avea loc în termen de 5 zile de la data 
afișării rezultatelor probei scrise, potrivit 
prevederilor  din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. Dosarul de înscriere la concurs 
se depune, în perioada 29.03.2019- 
17.04.2019, inclusiv, la sediul instituţiei la 
Serviciul Resurse Umane și Formare Profe-
sională- persoană de contact: Șeitan 
Mihaela Mădălina- consilier superior, 
telefon 021/313.60.84, e-mail: secretariat@
mmanpis.ro. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 49 din HG 
nr.611/2008, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la sediul 
instituției și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
pentru Plăţi și Inspecţie Socială, www.
mmanpis.ro, la secțiunea Despre ANPIS 
-Cariere.

CITAŢII
l Se citeaza paratul Mihai Florin in 
dosarul nr. 30969/245/2018, termen 
19.04.2019, C19M, ora 8.30, reclamant 
Caunica Andreea Catalina, obiect exerci-
tare autoritate.

l Numitii Banuta Marius si Banuta 
Carmen,cu ultimul domiciliu cunoscut in 
str. Ceferistilor nr. 13, Sibiu, sunt citati la 
Tribunalul Valcea, pe data 12.04.2019, ora 
08:30, sala 2 r1, in dosarul 2314/288/2006.

l Manu Ioan este citat în data de 17 aprilie 
2019, în calitate de pârât la Tribunalul 
Suceava în dosarul 4274/86/2018 ce are ca 
obiect revizuire - fond funciar, reclamant 
fiind ABA SIRET - prin SGA Suceava și 
pârât - ASOCIAȚIA ȘOMUZUL.

l Manu Ioan este citat în data de 17 aprilie 
2019, în calitate de pârât la Tribunalul 
Suceava în dosarul 4275/86/2018 ce are ca 
obiect revizuire - fond funciar, reclamant 
fiind ABA SIRET - prin SGA Suceava și 
pârât - ASOCIAȚIA ȘOMUZUL.

l Sobeschi Costel este chemat pe data de 
15.04.2019, ora 13.00, la Societatea Profesio-
nală Notarială „Constantinescu Maricica și 
Potarniche Alina”, cu sediul în Galați, str. 
Brăilei, nr.136, bl.B-3, parter, apt.41, pentru 
dezbaterea succesorală privind defuncta 
Sobeschi Elena- cod numeric personal 
2420605170357, decedată la data de 
13.08.2017, fosta cu ultim dominciliu în mun. 
Galați, str. Dorobanți, nr. 29, jud.Galați.

l Nedelciu Ovidiu-Anton este chemat în 
calitate de pârât în data de 17.04.2019, ora 
09.00, la Judecătoria Sinaia, Sala 1, în 
dosarul nr. 876/310/2018 având ca obiect 
succesiune și partaj judiciar, în contradic-

toriu cu reclamanții Nedelciu Irina și 
Nedelciu Eduard Claudiu.

DIVERSE
l SC OMV Petrom SA titular al proiec-
tului “Echipare de suprafata si conducta de 
amestec sonda H8 Independenta”, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, 
in cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
“Echipare de suprafata si conducta de 
amestec sonda H8 Independenta”, propus a 
fi amplasat in extravilanul comunelor 
Branistea si Independenta, judetul Galati. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret, 
nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8:30 - 
16:00 si vineri intre orele 8:30 - 13:30, 
precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Regle-
mentari - Acordul de mediu - Drafturi acte 
de reglementare - Proiect decizie etapa de 
incadrare 2019. 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 A.P.M. Galati”.

l Ilie Claudia-Florentina avand domiciliul 
in comuna Berceni, Bulevardul 1 Mai, 
Nr.103, jud.Ilfov, titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si 
functiuni complementare P+1+M, Amena-
jare circulatii si utilitati, T16, P41/1/25, 26 
comuna Berceni, judet Ilfov anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agen-
tiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) 
sector 6 de luni pana joi intre orele 9:00-
11:00. Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523) in termen de 15 zile calen-
daristice de la  publicarea  anuntului.

l Exclusiv Interconstruct SRL-SC 
Agromec Vidra SA avand sediul in Munici-
piul Bucuresti, sector 4, str. Mureseni, 
Nr.14, Cam.2, sector 3, titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte individuale si 
functiuni complementare P+1+M, Amena-
jare circulatii si utilitati, T68, P3371 
comuna Berceni, judet Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu si 
declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzina-
riei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre 
orele 9:00-11:00. Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 
15 zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Exclusiv Interconstruct SRL avand 
sediul in Municipiul Bucuresti, sector 4, str.
Mureseni, Nr.14, Cam.2, sector 3, titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte indivi-
duale P+1+M si functiuni complementa-
re-sport -agrement, Amenajare circulatii si 
utilitati, T71, P3506 comuna Berceni, judet 
Ilfov anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de 
luni pana joi intre orele 900-1100. Obser-
vatii /comentarii si sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) 

in termen de 15 zile calendaristice de la  
publicarea  anuntului.

l SC Rewe (România) SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 
7, județul Ilfov, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de autorizație 
de mediu, în scopul desfășurării activității: 
Comerț cu amănuntul în magazine nespe-
cializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun, pe 
amplasamentul din Galați, str. Barboși, nr. 
9, zona Micro, județul Galați. Informații 
privind impactul asupra mediului al activi-
tății pentru care se solicită autorizaţia de 
mediu pot fi consultate zilnic, de luni până 
joi, între orele 8.30 - 16.00 și vineri între 
orele 8.30 - 13.30, la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 
Siret nr. 2, Galați, județul Galați. Observa-
țiile, sugestiile și/sau propunerile publicului 
se primesc în scris la sediul A.P.M. Galați.

l SC Rewe (România) SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 
7, județul Ilfov, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de autorizație 
de mediu, în scopul desfășurării activității: 
Comerț cu amănuntul în magazine nespe-
cializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun pe 
amplasamentul din Tecuci, str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 109 B, nr. 6, județul Galați. 
Informații privind impactul asupra 
mediului al activității pentru care se soli-
cită autorizaţia de mediu pot fi consultate 
zilnic, de luni până joi, între orele 8.30 - 
16.00 și vineri între orele 8.30 - 13.30, la 
sediul Agenției Pentru Protecția Mediului 
Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galați, 
județul Galați. Observațiile, sugestiile și/sau 
propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul A.P.M. Galați. 

l Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. 
Ferdinand nr. 34, lichidator judiciar, noti-
fică deschiderea procedurii simplificate a 
insolventei împotriva debitoarei SC MFR 
Food SRL, CIF 24929634, număr ORC 
J38/6/2009 cu sediul în  Comuna Mitrofani, 
Sat Mitrofani nr. 14, Jud. Valcea, prin 
sentinta 283/21.02.2019 pronunţată de 
Tribunalul Vâlcea în dosarul  nr. 
437/90/2019. Termene: 05.04.2019 termenul 
pentru înregistrarea creanţelor; 12.04.2019 
termenul de intocmire si comunicare a 
tabelului preliminar de creanţe; termenul 
pentru depunerea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la 
data publicarii acestuia in Buletinul proce-
durilor de insolventa. 18.04.2019 termenul 
pentru afișarea tabelului definitiv al crean-
ţelor. Informatii suplimentare la tel. 
0350414880, 0743050727, 0742307351.

l Mecu Ion, in calitate de titular, anunta 
publicul interesat asupra asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de catre APM 
Ilfov, in cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 

proiectul Construire doua corpuri de 
cladire Parter -Corp A, spatiu comercial, 
vulcanizare si Corp B -service auto, impre-
jmuire teren amplasat in Popesti Leordeni, 
Sos. Oltenitei nr. 180A jud. Ilfov. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului la sediul Agentiei Pentru 
Protectie a Mediului Ilfov, Aleea Lacul 
Morii nr.1 sector 6, in termen de 10 zile de 
la data publicarii prezentului anunt.

l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în 
calitate de lichidator judiciar al debitorului 
S.C. Dimcos System Trading S.R.L., 
conform Sentinţei Civile nr. 81/JS din data 
de 07.03.2019, pronunţată de către Tribu-
nalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal , în 
dosarul  nr. 3489/115/2018, Notifică: 
Deschiderea procedurii  insolvenţei - proce-
dura simplificată - împotriva debitoarei 
S.C. Dimcos System Trading S.R.L. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor este: 22.04.2019. 
Termenul limită de admitere, afișare și 
publicare a Tabelului preliminar al crean-
ţelor este: 03.05.2019. Contestațiile la 
tabelul preliminar al creanţelor pot fi 
depuse în termen de 7 zile de la data publi-
cării tabelului în BPI. Termenul pentru 
depunerea și publicarea Tabelului definitiv 
al creanţelor admise este: 29.05.2019. 
Prima ședinţă a Adunării Creditorilor 
debitoarei va avea loc la data de: 
09.05.2019, orele 12.00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Reșiţa, str.P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.
Caraș-Severin, având ca ordine de zi: 
prezentare situaţie debitor; desemnare 
comitet creditori; confirmare lichidator 
judiciar; stabilire onorariu lichidator judi-
ciar; alte menţiuni.

l Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului 
Unitatea administrativ-teritorială Rugi-
nești, din județul Vrancea anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.27, începând 
cu data de 02.04.2019, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primariei Ruginești, 
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 rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de Apă 
Siret- anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Amenajarea 
complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, 
judeţele Suceava și Botoșani -continuarea 
lucrărilor în vederea finalizării obiectivului 

de investiții”, propus a fi amplasat în jude-
ţele Suceava și Botoșani. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la: -sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului: Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului, str.Splaiul Inde-
pendenţei, nr.294, sector 6, București, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00, și 
vineri, între orele 08.30-13.30; -sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Siret, str.
Cuza Vodă, nr.1, Bacău, județul Bacău, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.30-16.00, și 
vineri, între orele 08.30-13.30. Memoriul de 
prezentare este afișat pe pagina web a 
ANPM (www.anpm.ro) accesând domeniul 
Reglementări/Acordul de mediu/Documen-
taţii procedura EIM și EA. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia mediului: 
Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului, precum și la următoarea adresă 
de e-mail: autorizari@anpm.ro.

l SC Broker Ideal SRL, prin SC Urban 
Plan Concept SRL, având sediul în str.
Solidarității, nr.17-19, localitatea Braga-
diru, titular al planului/programului 
„Elaborare Plan Urbanistic Zonal, în 
scopul construirii ansamblu rezidențial 
locuințe izolate, cuplate P+1E+2Eretras 
din oraș Tunari, str.Alexandru I.Cuza, 
Tarla 41, Parcela 159/A7”, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni 
până joi, între orele 9.00-13.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Ilfov (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02) în termen de 18 zile de la 
data publicării anunțului.

l Oberhauser Invest SRL, cu sediul in 
municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, 
nr. 14B, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu, pentru proiectul “Locuinte colec-
tive mici P+2 si imprejmuire teren” propus 
a fi amplasat in judetul Maramures, muni-
cipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. CF 
124442. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM 
Maramures, din localitatea Baia Mare, str. 
Iza, nr. 1A, In zilele de luni - joi intre orele 
8 -16:30 si vineri intre orele 8 -14:00, si la 
sediul beneficiarulul. Observatiile publi-
cului se primese zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Maramures.

ADUNĂRI GENERALE
l SCM Eledur prin Consiliul de Adminis-
tratie organizeaza Adunarea  Generală 
Ordinară a  membrilor cooperatori în data 
de 19.04.2019, ora 09,00, la sediul societăţii 
din București, Calea Rahovei nr.301, etaj 8, 
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sector 5, cu următoarea Ordine de zi: 
Raportul privind activitatea economico 
-socială desfăşurată în anul 2018, rezulta-
tele obţinute, modul de îndeplinire a 
programelor aprobate şi a Hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare anterioare, 
contul de profit şi pierderi, Raportul cenzo-
rilor; Raportul de gestiune, acordarea 
descărcării de gestiune  membrilor Consi-
liului de Administraţie şi a conducerii 
operative; Raportul Comisiei de Validare; 
Raportul Consiliului Social; Aprobarea 
primirii de noi membrii cooperatori; Apro-
barea retragerii unor membrii cooperatori; 
Ratificarea deciziilor emise de către Consi-
liul de Administraţie în perioada dintre cele 
două adunări generale ordinare; Ratificarea 
Contractelor de închiriere încheiate între 
cele doua adunări generale; Aprobarea 
desfiinţării Centrelor 6,13,16 şi 23 
Comanda şi desfacere; Prezentarea propu-
nerilor de candidaţi pentru noile organe ce 
vor fi alese; Alegeri pentru funcţiile de 
Preşedinte, membru al Consiliului de admi-
nistraţie şi membru al Consiliului Social; 
Validarea alegerilor; Aprobarea progra-
mului de modernizare şi  dezvoltare pentru 
anul 2019; Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2019; Aprobarea 
Hotărârii adunării generale referitoare la 
clauzele generale privind raporturile de 
muncă, anexa la convenţia de muncă (a 
sistemului de salarizare al societăţii şi a 
reţelei de salarizare); Adoptarea hotărârii 
Adunării Generale Ordinare. 

l Convocare Adunarea Generala A Actio-
narilor Nr: 1065 din data de: 27.03.2019. 1. 
Date privind dosarul: Numar dosar 
1244/93/2017, Tribunalul Ilfov, Sectia 
Civila; 2. Debitor: Bucharest Film Studios 
S.A., Cod de identificare fiscala: 2788488, 
Numar de ordine in registrul comertului 
J23/2525/2002, Sediul social: loc. Buftea, 
oras Buftea, str. Studioului, nr. 1, jud. Ilfov; 
3. Administrator judiciar: Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, Cod de identificare fiscala 
20904335, Sediul social Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1, 
Numar de inscriere in tabloul practicienilor 
in insolventa RFO II 0092/2006, Tel/Fax 
021.318.74.25, E-mail dinu.urse@gmail.
com, Nume şi prenume reprezentant admi-
nistrator judiciar, Asociat Coordonator Dan 
Urse; 4. Subscrisa: Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, in calitate de administrator judiciar 
al debitorului Bucharest Film Studios S.A., 
conform Hotararii intermediare nr. 3145 
din data de 15.11.2018, pronuntata de 
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, in dosarul 
1244/93/2017, in temeiul art. 52 si 53 din 
legea 85/2014 privind procedurile de preve-
nire a insolventei si de insolventa. 
Convoaca Adunarea Generala a Actiona-
rilor Debitorului Bucharest Film Studios 
S.A. Adunarea Generala a Actionarilor va 
avea loc la sediul administratorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 
502-505, sector 1. Data: 09.05.2019 Ora 
15:00. Actionarii pot fi reprezentati in 
cadrul adunarii prin imputerniciti, cu 
procura speciala şi legalizata sau, in cazul 
persoanelor juridice, cu delegatie semnata 
de conducatorul unitatii. Actionarii pot 
vota şi prin corespondenta. Scrisoarea prin 
care se exprima votul, semnata de actionar, 
semnatura fiind legalizata de notarul public 
ori certificata şi atestata de un avocat, sau 
inscrisul in format electronic, caruia i s-a 
raportat, ataşat sau asociat semnatura 
electronica extinsa, bazata pe un certificat 
calificat valabil, poate fi comunicata prin 
orice mijloace şi inregistrata la administra-
torul judiciar, cu cel putin 5 zile inainte de 
data fixata pentru exprimarea votului. Ca 
urmare a renuntarii d-lui Gabriel Antal la 
mandatul de administrator special al debi-
toarei Bucharest Film Studios S.A, 

convocam prezenta adunare cu urma-
toarea: ordine de zi: -Desemnarea adminis-
tratorului special al  societatii  Bucharest 
Film Studios S.A. Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL Asociat Coordonator Dan Urse.

l Convocator. În conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare şi operațiuni de 
piață şi ale Actului Constitutiv al 
ROMAERO S.A., Consiliul de Adminis-
traţie al ROMAERO S.A. - cod unic de 
inregistrare RO 1576401, număr de ordine 
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 - 
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de 
30.04.2019 ora 14.00, la sediul societăţii din 
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de refe-
rinţă de 22.04.2019, având următoarea 
ordine de zi: 1. Constatarea încetării 
mandatelor de administratori  provizorii ai 
ROMAERO S.A. al dnei. Anca Nicoleta 
Alexandrescu, dlui. Alexandru Buşcu, dlui. 
Teodor Iulian Gheorghe, dnei. Doina Variu 
ca urmare a expirării  mandatelor acestora 
la data de 01.05.2019. 2. Alegerea unui 
număr de patru administratori provizorii 
ai societăţii. 3. Stabilirea duratei manda-
telor administratorilor provizorii aleşi la 
pct.2. 4. Aprobarea ex-date de 20.05.2019 şi 
a datei de 21.05.2019 ca dată de înregis-
trare. 5. Aprobarea împuternicirii directo-
rului general al societăţii pentru a îndeplini 
toate formalităţile necesare în vederea 
înregistrării hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor în faţa autorită-
ţilor competente, incluzând, dar fără a se 
limita, la Oficiul Registrului Comerţului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega puterile acor-
date conform celor de mai sus oricărei 
persoane după cum consideră necesar. La 
sedinţă pot participa şi vota numai acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
societăţii la data de 22.04.2019, stabilită ca 
dată de referinţă. Documentele şi informa-
ţiile referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi precum şi proiectul de hotă-
râre supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. 
sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., 
la Secretariatul A.G.A., începând cu data 
de 29.03.2019, precum şi pe website-ul 
societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.
com. Unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul: de 
a introduce până la data de 12.04.2019 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale 
ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală ordinară a 
acţionarilor; de a prezenta până la data de 
12.04.2019 proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale 
ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. Socie-
tatea are obligaţia de a răspunde la întrebă-
rile adresate de acţionari, sub condiţia 
respectării art. 198 din Regulamentul 
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute 
anterior pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu şi calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator provizoriu se află la dispo-

ziţia acţionarilor, putând fi consultată şi 
completată la propunerea acestora, la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A.G.A., începând cu data de 29.03.2019. 
Propunerile de candidaţi pentru funcţia de 
administrator provizoriu se pot depune la 
registratura societăţii până la data de 
12.04.2019 sau pot fi transmise prin email 
cu semnatura electronica extinsa incorpo-
rata conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronica până la data de 
12.04.2019 la adresa office@romaero.com, 
menţionând la subiect: „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A  A C Ţ I O N A R I L O R  D I N 
30.04/02.05.2019.” Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de referință 
pot exercita dreptul de vot direct, prin 
reprezentant sau prin corespondență. 
Formularul de vot prin corespondență atat 
în limba română, cat şi în limba engleză, se 
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul 
societăţii precum şi pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com, începând cu 
data de 29.03.2019. Formularul de vot prin 
corespondență, completat de către acţionar 
şi însoțit de o copie a actului de identitate a 
acţionarului persoană fizică, respectiv 
Certificat de înregistrare eliberat de ORC 
împreună cu copia actului care dovedeşte 
calitatea de reprezentant legal al acestora, 
în cazul persoanelor juridice, sunt expe-
diate sau se depun la sediul Societăţii cu cel 
puţ in  o  oră  înainte  de  adunare 
(30.04/02.05.2019 ora 13.00) cu menţiunea 
scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “VOT 
PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A  A C Ţ I O N A R I L O R  D I N 
30.04/02.05.2019”. Buletinele de vot prin 
corespondenţă care nu sunt primite în 
forma şi în termenul stipulat în prezentul 
convocator nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului de prezenţă şi 
vot precum şi la numărătoarea voturilor în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor.  În temeiul prevederilor legale (art. 92 
alin. (10) - Legea nr. 24/2017), acţionarii 
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza 
unei Împuterniciri speciale (Procuri 
speciale), înscris sub semnatură privată, 
pusă la dispoziţie de către Consiliul de 
Administraţie sau în baza unei Împuterni-
ciri generale (Procuri generale). Forma 
Împuternicirii speciale (Procurii speciale) 
atât în limba română, cât şi în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor 
atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de 
Internet a societăţii www.romaero.com şi 
pot fi consultate începând cu data de 
29.03.2019. Împuternicirea specială 
(Procura specială) se depune sau se poate 
expedia, în original, la societate cu cel 
puţin o oră înainte de adunare ( 
30.04/02.05.2019 ora 13.00). În cazul în 
care Împuternicirea specială (Procura 
specială) se expediază prin poştă trebuie 
facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu 
majuscule “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN 30.04/02.05.2019”. Procurile 
speciale care nu sunt primite în termenul 
stipulat în prezentul convocator nu vor fi 
acceptate de către Societate. Formularele 
de vot prin corespondenţă sau împuternici-
rile speciale pot fi transmise şi prin email 
cu semnatură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronică până cel târziu cu o 
oră înainte de adunare (30.04/02.05.2019 
ora 13.00), la adresa office@romaero.com, 
menţionând la subiect: “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 
30.04/02.05.2019”. Reprezentarea acţiona-
rilor în cadrul adunării generale de către 
alte persoane decât acţionarii se poate face 
şi în baza unei Împuterniciri generale 

(Procuri generale) valabilă pentru o peri-
oadă care nu va depăşi 3 ani, permițând 
reprezentantului desemnat să voteze în 
toate aspectele af late în dezbaterea 
adunării generale a acţionarilor societăţii 
cu condiţia ca împuternicirea generală să 
fie acordată de către acţionar, în calitate de 
client, unui Intermediar definit conform 
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 
sau unui avocat. Împuternicirile generale 
(Procurile generale) trebuie să conţină 
informaţiile prevăzute la art. 202 din Regu-
lamentul ASF nr. 5/2018 şi se depun/expe-
diază la societate cu cel puţin o oră înainte 
de adunare ( 30.04/02.05.2019 ora 13.00), 
în copie, cuprinzând menţiunea conformi-
tăţii cu originalul, sub semnătura reprezen-
tantului .  Copi i le  cert i f icate  a le 
Împuternicirilor generale (Procurilor 
generale) sunt reţinute de societate, făcân-
du-se menţiune despre acestea în procesul 
verbal al adunării generale. Acţionarii nu 
pot fi reprezentaţi în adunarea generală a 
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri 
generale (Procuri generale), de către o 
persoană care se află într-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 
24/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare.  În cazul neîntrunirii condiţiilor 
de cvorum/validitate prevăzute de Actul 
Constitutiv al societăţii pentru prima 
convocare, A.G.O.A. se reprogramează 
pentru data de 02.05.2019, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată 
de referinţă. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021/599.41.04; fax 
021/319.20.82.” Prezentul Convocator 
anulează Convocatorul A.G.O.A.  înregis-
trat la R.A. Monitorul Oficial sub nr. 
5633460/21.03.2019 şi publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 
1302/22.03.2019. Preşedinte C.A. Ştefan 
Paraschiv.

LICITAŢII
l UAT Comuna Grumăzeşti, județ Neamț, 
scoate la negociere directă concesionarea 
unui spațiu în suprafață de 32mp, situat la 
etajul imobilului sediu al Sistemului de 
Alimentare cu Apă din sat/comuna Grumă-
zeşti, județ Neamț, în data de 09.04.2019, 
ora 11.00. Relații la sediul Primăriei 
Grumăzeşti, județ Neamț, sau la tel./fax: 
0233.786.059.

l Regia Autonomă Administrația Zonei 
Libere Curtici-Arad organizează licitație 
publică pentru închirierea de terenuri/
construcții în Zona Liberă Curtici-Arad, 
Platforma Curtici. Obiectul licitației este 
închirierea unei parcele de teren în supra-
față de 6 mp. Licitația va avea loc la data 
de 22.04.2019, ora 12:00 la sediul Admi-
nistrației, situat în mun. Arad, str. Iulian 
Grozescu nr. 5. Solicitanții vor depune la 
sediul Regiei cererea de participare 
împreună cu oferta tehnică până la data 
de 17.04.2019. Pentru informații supli-
mentare vă rugăm să ne contactați la 
sediul RA Administrația Zonei Libere 
Curtici-Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5, 
sau la tel. 0257285458; fax. 0257282434. 
Licitație publică pentru închirierea de 
terenuri /construcții în Zona Liberă 
Curtici-Arad, Platforma Aeroport. 
Obiectul licitației este închirierea unei 
parcele de teren în suprafață de 12 mp. 
Licitația va avea loc la data de 22.04.2019, 
ora 12:00 la sediul Administrației, situat în 
mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. 
Solicitanții vor depune la sediul Regiei 
cererea de participare împreună cu oferta 
tehnică până la data de 17.04.2019. Pentru 
informații suplimentare vă rugăm să ne 
contactați la sediul RA Administrația 
Zonei Libere Curtici-Arad, str. Iulian 

Grozescu nr. 5, sau la tel. 0257285458; fax. 
0257282434. Licitație publică pentru 
închirierea de terenuri/ construcții în Zona 
Liberă Curtici-Arad, Platforma Curtici. 
Obiectul licitației este închirierea canaliza-
ției telefonice în lungime de 1290 ml. 
Licitația va avea loc la data de 22.04.2019, 
ora 12:00 la sediul Administrației, situat în 
mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. 
Solicitanții vor depune la sediul Regiei 
cererea de participare împreună cu oferta 
tehnică până la data de 17.04.2019. Pentru 
informații suplimentare vă rugăm să ne 
contactați la sediul RA Administrația 
Zonei Libere Curtici-Arad, str. Iulian 
Grozescu nr. 5, sau la tel. 0257285458; fax. 
0257282434.

PIERDERI
l Aeroclubul României declară pierdut 
Dosarul de Navigabilitate cu documentele 
originale ale aeronavei de tip IS28B2 cu 
înmatricularea YR-2008. Actele din 
componența dosarului sunt: Certificat de 
Înmatriculare, Certificat de Navigabilitate, 
Certificat de Evaluare a Navigabilității, 
Autorizație pentru stație de aeronavă, 
Certificatul de autorizație a instalării echi-
pamentului radio de aeronavă.

l  S t ă n i l ă  A  G h e o r g h e  P FA , 
F15/1221/04.07.2011, 28757922, din data de 
04.07.2011, declar pierdut certificat consta-
tator eliberat de ONRC. Îl declar nul.

l Pierdut polițe: G 822671, B 204027, B 
204028, B 204029, B 204030, B 204031, B 
212290, B 212291, B 212292, F 2431921, G 
912648, G 930829, B 299852, B 299856, F 
2490773, G 933980, B 305237, aparținând 
Omniasig Bihor. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare B 
2806913 şi certificatele constatatore 15004 
din 14.08.2013 pentru sediul social şi 
punctul de lucru aparţinând firmei 
Vimacoscris având J36/339/2013, CUI 
32142780. Le declar nule.

l FIT4YOU Dorobanţi SRL cu sediul în 
Bucureşti, sector 1, str. Amman, nr. 23, 
având J40/1213/2017 şi CUI 37007091, 
declară pierdut şi nul certificatul de înregis-
trare nr. 3242015.

l Declar pierdut atestat şofer profesionist 
de transport marfă pe numele Morar 
Dumitru Dan, şi card de sănătate.

l Pierdut certificat constatator eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Braşov, la data de 06.03.2015 al SC 
Juelstox SRL, J8/335/06.03.2015, CUI 34198701 
cu sediul în Braşov, str. Matei Basarab nr. 3, 
biroul 7, jud. Braşov. Îl declar nul. 

l Pierdut act de concesiune din 17 iunie 
2009 pe numele Manase Elena, eliberat de 
Parohia Mărcuţa Protoieria II Capitală, 
figura XXIV nr. 89B, înregistrat în registrul 
de evidenţă la pagina 100.

l Pierdut autorizaţia de transport nr. 2324, 
pe numele Neagoe Liviu C-tin, emisă de 
PMB

l Pierdut certificat de înregistrare emis de 
Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, 
al societăţii Ancrolux Câmpina Sucursala 
Bucureşti SRL, cu sediul social în Bucu-
reşti, sector 5, str. Spătaru Preda nr. 12, cu  
J40/15398/15.06.1992, CUI 5478597, data 
emiterii 19.03.2002. Îl declarăm nul.

l Pierdut certificat de căsătorie pe numele 
Tanasă Ionuţ -Alexandru , emis în Cipru.


