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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

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

l Spitalul Municipal Râmnicu 
Sărat organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  urma-
toarei funcţii contractuale de 
execuţie, vacante: 1 post paznic - 
perioadă nedeterminată. Concursul 
va avea loc la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat în data 
de 28.05.2019, ora 10,00 - proba 
scrisă. Condiţiile generale si speci-
fice de participare la concurs se vor 
afișa la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat, precum si pe 
site-ul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune până la data de 17 mai 
2019 inclusiv, ora 13,00  la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat. Relaţii suplimentare se pot 
obtine la sediul Spitalului Muni-
cipal Râmnicu Sărat și la numărul 
de telefon 0238561231.

l Primăria Comunei Marpod, cu 
sediul în localitatea Marpod, str.
Dealului, nr.327, judeţul Sibiu, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de muncitor necalificat, 1 
pos t ,  conform HG  n r.286 / 
23.03.2011. Concursul se va desfă-

șura astfel: -proba scrisă în data de 
24.05.2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 28.05.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii învățământ obligatoriu 
școală generală; -vechime minim 3 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare până la data de 
16.05.2019. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Marpod, 
din localitatea Marpod, str.
Dealului ,  nr.327,  jud.Sibiu, 
persoană de contact: Botezatu 
Flavia-Florina,  te lefon f ix : 
0269.583.289/fax: 0269.583.288, 
telefon mobil: 0741.133.852, e-mail: 
clmarpod@yahoo.com.

l Primăria Comunei Frătești, cu 
sediul în localitatea Frătești, strada 
Gării, numărul 9, judeţul Giurgiu, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de muncitor calificat 
(tâmplar), treapta I -Comparti-
ment Deservire, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba practică 
în data de 10.06.2019, ora 10.00; 
-proba interviu  în  data  de 
10.06.2019, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţii generale 
prevăzute la art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011. Condiţii 
specifice pentru ocuparea postului: 

-cerere participare la concurs; 
-studii gimnaziale/medii/profesio-
nale cu diplomă; -vechime în speci-
a l i ta tea  s tud i i lo r  necesare 
executării funcției: minim 1 an. 
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 Primăriei 
Comunei Frătești. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Frătești, persoană de 
contact: Viorica Damian, telefon: 
0372.755.850.

l Orașul Târgu Frumos, cu sediul 
în str.Cuza Vodă, nr.67, localitatea 
Târgu Frumos, judeţul Iași, organi-
zează, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă deter-
minată a postului contractual 
vacant de paznic din cadrul Proiec-
tului Centrul Social Multifuncți-
onal. Concursul va avea loc la 
sediul instituției în data de 
24.05.2019, ora 10.00, proba scrisă, 
iar data și ora interviului vor fi 
anunțate după proba scrisă. Dosa-
rele 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. Condi-
ţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din HG nr.286/2011. Condi-
ţiile specifice necesare participării 
la concurs astfel: -studii generale; 
-vechime în specialitatea studiilor- 
fără. Alte informaţii pot fi obţinute 
la sediul sau de pe site-ul instituției: 
www.primariatgfrumos.ro, la secţi-
unea „Anunţuri publice”, „Concur-
suri”.

l Centrul Regional de Formare 
P r o f e s i o n a l ă  a  A d u l ț i l o r 
Teleorman, cu sediul în str.Taberei, 
nr.2, mun.Turnu-Măgurele, orga-

nizează concurs pentru ocuparea 
postului de consilier, clasa IA, în 
cadrul Serviciului Formare Profe-
sională, Compartiment Organi-
zarea Formării Profesionale. 
Concursul va consta în două 
probe, după cum urmează: -În 
data de 27.05.2019, ora 12.00- 
proba scrisă (obligatorie pentru 
susținerea interviului); -În data de 
28.05.2019, ora 12.00- interviul. 
Condițiile specifice de participare 
la concurs sunt următoarele: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă - în  psihologie ; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
contractuale: minim 5 ani; -atestat 
de liberă practică eliberat de la 
C o l e g i u l  P s i h o l o g i l o r  d i n 
România; -certificat de licență 
baterie de teste psihologice de apti-
tudini cognitive; -cunoștinţe 
operare calculator (necesitate și 
nivel): Word, Excel, Internet- nivel 
mediu; -cunoaștere limbă străină 
de circulaţie internaţională- nivel 
mediu. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în 
termen de 10 zile de la publicarea 
anunțului. Pentru înscrierea la 
concurs, candidații vor prezenta 
un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 
1.cererea de înscriere la concurs 
adresată conducătorului autori-
tății sau instituției publice organi-
zatoare;  2.copia actului  de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 3.copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor 
și ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, precum și 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de autori-
tatea sau instituția publică; 4.
carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea 

în muncă, în meserie și/ 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 deru-
lării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 
7.curriculum vitae. Copia actului 
de identitate, copiile documentelor 
de studii și carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverințele care atestă 
vechimea vor fi prezentate și în 
original în vederea verificării 
conformității copiilor cu acestea. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Centrului Regional de 
Formare Profesională a Adulților 
Te leorman,  Compart iment 
Resurse Umane, tel. 0247.417.219.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante de registrator medical 
debutant, pe durată nedeterminată: 
-1 post la Unitatea de Primiri 
Urgențe; -1 post la Serviciul de 
Evaluare, Statistică Medicală și 
DRG; -2 posturi la Registratura 
Medicală din Ambulatoriul Inte-
grat Spitalului. Condiţii specifice 
de participare: -studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -curs de operare calculator. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 28.05.2019, ora 
9.00- proba scrisă și în data 
31.05.2019,  ora 9.00- proba 
interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina- Serv.RUNO, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, până în 
data de 16.05.2019 și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afișată la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obține la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina- Serv.RUNO sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Autoritatea pentru Adminis-
trarea Sistemului Național Anti-
g r i n d i n ă  ș i  d e  C r e ș t e r e  a 
Precipitațiilor (A.A.S.N.A.C.P), 
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anunţă: Având în vedere prevede-
rile art.58 alin. (1) lit.c) din Legea 
188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2) și art.21 din HG 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, organizarea concursului de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de consilier, grad profesi-
onal asistent la compartimentul 
politiic și strategii.Condiţii de 
desfășurare a concursului:-depu-
nerea dosarelor de înscriere: 02 –21 
mai 2019 (20 de zile calendaristice 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a-III-a); -selecția dosarelor 
de înscriere: 22 -28 mai 2019 (în 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depu-
nere a dosarelor);-proba scrisă: 04 
iunie 2019, ora 10.00 la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din București, 
B-dul Carol I nr. 12, sect. 3;-proba 
interviu: în maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
s c r i s e ,  l a  s e d i u l 
A.A.S.N.A.C.P.Condiţii generale de 
participare la concurs: prevăzute la 
art.  54 și  art.  55 din Legea 
nr.188/1999, (r2).Condiţii specifi-
ce:-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă  în domeniul sociolo-
gie.-minimum 1 an vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei.Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
A.A.S.N.A.C.P. din București, 
sector 3, bd-ul Carol I, nr.12. 
Persoană de contact: Secretar 
c o m i s i e  c o n c u r s ,  t e l e f o n 
021.300.56.06/int.18, e-mail: anti-
grindina@asnacp.ro.

l Institutul Național al Magistra-
turii cu sediul în București, bd. 
Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5 
organizează în perioada 03 -10 
iunie 2019, concurs/ examen de 
recrutare pentru ocuparea  unei  
funcţii publice de execuţie vacante 
de consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior în  cadrul Biroului de 
relaţii internationale, proiecte cu 
finanţare externă și politici publice.
Condiții specifice de participa-
re:-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalen-
tă;-vechime minimă în  speciali-
tatea studiilor: 07 ani;-cunoștinţe 
de operare/ programare pe calcu-
lator (necesitate și nivel):  Microsoft 
Word, Excel-  utilizare internet, 
poștă electronică –nivel avansat, 

dovedite cu diplomă/ atestat.-cu-
noașterea limbii engleze –nivel 
avansat, dovedit cu certificate/ 
diplome;-capacitatea de rezolvare 
eficientă a obiectivelor și a proble-
melor; capacitate de analiză, 
sinteză și gândire critică; disponibi-
litate de autoperfecționare și valo-
rificare a experienței; capacitate 
planificare și organizare; gestionare 
eficientă a resurselor; lucrul eficient 
în mod independent și în echipă; 
comunicare și colaborare; asumare 
a responsabilității; creativitate și 
spirit de inițiativă; flexibilitate și 
adaptabilitate; disponibilitate 
pentru lucru în program prelungit, 
în condițiile legii; rezistență la efort 
și stres; relaționare socială și comu-
nicativitate; integritate și loialitate 
față de valorile instituționale;-cur-
suri de perfecţionare/ specializare 
în  domeniul proiectelor cu finan-
ţare europeană dovedite cu acte.
Proba scrisa se va sustine în data de 
03 iunie 2019, ora 10.00;Interviul se 
va sustine în data de 10 iunie 2019 
ora 10.00.Dosarele de concurs se 
depun la sediul instituției în  
termen de 10 de zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului, respectiv 
până la data de 23 mai 2019, ora 
16.00 inclusiv.Relații suplimentare 
la nr. de tel.: 021.407.62.40 și pe 
site-ul www.inm-lex.ro.

l Arhiva Națională de Filme, cu 
sediul în localitatea Jilava, județul 
Ilfov, Str. Sabarului, nr.2, organi-
zează concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă determinată, pentru 
postul temporar vacant de arhivar 
(M,G) –un post în cadrul  Labora-
torului conservarea patrimoniului. 
1.Condițiile generale de participare 
la concurs sunt cuprinse în art.3 
din H.G nr.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau în 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar cu modificările și 
completările ulterioare.2.Condițiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs și a ocupării  
funcției contractuale temporar 
vacant sunt:•Arhivar:-Studii speci-
fice conservării peliculei de 
film;-Experiență minimum 6 (șase) 
luni în specialitatea studiilor;-Cu-
noșterea tehnologiei de conservare 
a patrimoniului cinematografic;3.
Dosarele de înscriere trebuie să 
conţină toate documentele prevă-

zute la Secţiunea a 2-a  (Dosarul de 
concurs) art.6 din Hotărârea de 
Guvern nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare și se 
depun la sediul A.N.F., în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a.4.Ora și 
locul desfășurării fiecarei probe a 
concursului pentru ocuparea 
postului: 21.05.2019 concurs –
proba scrisă, ora 11.00 –sediul 
ANF, Str. Sabarului, nr.2, locali-
tatea Jilava Judeţul Ilfov.Data și 
ora interviului vor fi comunicate 
ulterior.5.Detalii privind, tematica 
și bibliografia de concurs se obţin 
de la sediul Arhivei Naţionale de 
Filme din Şos. Sabarului, nr. 2 loca-
litatea Jilava, Judeţul Ilfov sau la 
numărul de telefon: 021/4501.267.

l Arhiva Națională de Filme 
(ANF), cu sediul în localitatea 
Jilava, judeţul Ilfov, Str. Sabarului, 
nr.2, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor posturi 
vacante: restaurator (S) –două 
posturi în cadrul Compartimen-
tului digitizări colecţii; Consilier 
Deb (S) – un post în cadrul 
Compart imentu lu i  Resurse 
Umane; Şef Birou (S) –un post în 
cadrul Biroului  Catalogare; 
Operator video (M) –un post; 1. 
Condiţiile generale de participare 
la concurs sunt cuprinse în art. 3 
d in  Hotărârea  Guvernu lu i 
nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului –cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar cu modifi-
cările și completările ulterioare.2. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării următoarelor funcţii 
contractuale sunt:•Restaurator 
(S):-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă în 
domeniul cinematografiei, speciali-
zarea regie, imagine film;-Vechime 
în specialitate minimum cinci 
ani;-Cunoașterea minimum a doua 
limbi străine nivel avansat;-Cu-
noașterea soft-uri specifice pentru 
editare, colorizare, restaurare digi-
tală;•Consilier (S):-Studii universi-
tare de l icenţă absolvite cu 
diplomă, licenţiat în Ştiinţe Econo-
mice, în domeniul Managemen-
t;-Cunoașterea minimum a două 
limbi străine nivel avansat;-Cunoș-

tinţe temeinice de operare calcu-
lator:  Windows, MS Office, 
programe de resurse umane, 
gestiuni și evidenţa de bunuri 
culturale;-Vechime în specialitate 
minimum un an;•Şef  birou 
(S):-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă, în 
cinematografie sau domenii conexe 
(de exemplu studii istorice, filolo-
gie);-Cunoașterea istoriei cinemato-
g r a f u l u i  r o m â n e s c  ș i 
universal;-Cunoașterea minimum a 
două limbi străine nivel avan-
sat;-Cunoștinţe temeinice de 
operare calculator: Windows, MS 
Office, programe de gestiune și 
evidenţă bunuri culturale;-Vechime 
în specialitate minimum cinci 
ani;•Operator video (M):-Studii 
absolvite cu Diplomă de Bacalaure-
at;-Cunoașterea tehnologiei de 
restaurare și conservare a patrimo-
niului cinematografic;-Vechimea în 
specialitate minim zece ani;-Cunoș-
tinţe de operare calculator: 
Windows, MS Office;3. Dosarele de 
înscriere trebuie să conţină toate 
documentele prevăzute la Secţi-
unea a 2-a (Dosarul de concurs) 
art.6 din Hotararea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și se depun 
la sediul A.N.F., în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a.4. Ora și locul desfă-
șurării fiecărei probe a concursului 
p e n t r u  o c u p a r e a  p o s t u -
rilor:29.05.2019 concurs –proba 
scrisă, ora 11.00 –sediul ANF din 
localitatea Jilava, Şos. Sabarlui 
nr.2, judeţul Ilfov.Data și ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior.5. 
Detalii privind, tematica și biblio-
grafia se obţin de la sediul Arhivei 
Naţionale de Filme din localitatea 
Jilava, Şos. Sabarului nr.2, Judeţul 
Ilfov sau la numărul de telefon: 
021/4501.267.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală și Control a Municipiului 
București organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţi-
ilor publice de execuție vacante, 
astfel:-Polițist local -clasa I (S), 
gradul profesional asistent –Servi-
ciul Ordine și Liniște Publică, 
M o n i t o r i z a r e  O b i e c t i v e  - 1 
post;Concursul se desfășoară la 
sediul instituției, situat în B-dul 
Libertăţii nr.18, bl.104, sector 5, în 
data de 04.06.2019, ora 10:00 
-proba scrisă, interviul în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise.Dosa-
rele de înscriere la concursul de 

recrutare se depun la sediul Direc-
ţiei Generale de Poliţie Locală și 
Control a Municipiului București 
-Serviciul Resurse Umane, Securi-
tate și Sănătate în Muncă, în 
termen de 20 de zile de la publi-
carea în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III -a, în perioada 
02.05.2019 -21.05.2019.Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată și 
completată de H.G. nr. 761/2017.
Pentru a participa la concursul de 
recrutare într-o funcție publică de 
execuție, funcționarii publici 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții specifice:Ser-
viciul Ordine și Liniște Publică, 
Monitorizare Obiective –1 post.-Po-
lițist local  –cls. I (S), grad profesi-
onal asistent, poziţia 126 din Statul 
de funcţii –1 post  ocupat prin 
concurs în următoarele condiţii 
specifice:- pregătire de specialitate: 
studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă;-vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice -minim 1 an;-abili-
tăţi: capacitate de a lucra în echipă, 
adaptare la program de lucru în 
funcţie de necesităţi, loialitate faţă 
de interesele instituţiei.Bibliografia, 
atribuțiile prevăzute în fișa postului 
și informațiile necesare desfășurării 
concursului se afișează pe site-ul 
Direcției Generale de Poliție Locală 
și Control a Municipiului Bucuresti 
- www.plmb.ro și la avizierul insti-
tuției.Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul instituției, telefon 
021/539.14.25, e-mail: resurse.
umane@plmb.ro, persoană de 
contact –Turcin Cătălina, inspector.       

l Primăria Comunei Movila, cu 
sediul în Movila, str.Ferdinand, 
nr.1, județul Ialomița, organizează 
în data de 31 mai 2019 concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de referent, clasa 
III, grad profesional superior, din 
cadrul Compartimentului Urba-
nism. Condiţii de participare: -cetă-
ţenie română; -studii  medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției publice: 7 (șapte) ani. Dosarul 
trebuie să conţină: -diplomă studii 
absolvite; -copie carnet de muncă 
sau adeverinţă; -fișă medicală sau 
adeverinţă medicală; -cazier judi-
ciar; -copie CI; -copie acte Stare 
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civilă; -cerere participare concurs; 
-curriculum-vitae model european; 
-declarație pe propria răspundere 
sau adeverință care să ateste cali-
tatea sau lipsa calității de lucrător 
al Securității sau colaborator al 
acesteia. Dosarele de participare la 
concurs se depun în perioada 
cuprinsă între 2 mai-21 mai 2019. 
Selectarea dosarelor va avea loc pe 
data de 27 mai 2019, iar concursul 
se va desfăşura pe parcursul a 
două probe: proba scrisă, 31 mai 
2019, ora 11.00, şi interviul, 3 iunie 
2019, ora 11.00. Date de contact: 
e-mail: primariamovila@yahoo.
com,  te l .0243.311.002,  fax: 
0243.311.005, persoană de contact: 
Tudose Denisa, secretarul comunei 
Movila, județul Ialomița.

CITATII
l Manu Ioan, în calitate de pârât,  
este citat în data de 29 mai 2019 la 
Tribunalul Suceava în dosarul nr. 
4274/86/2018 ş i  în  dosarul 
nr.4275/86/2018 ce au ca obiect 
revizuire - fond funciar, reclamant 
fiind ABA Siret - prin SGA 
Suceava şi pârât - Asociația 
Șomuzul.

l În calitate de pârâtă, divorț, 
L ă u t a r u  M i h a e l a ,  d o s a r 
nr.27072/215/2018,  Complet 
CMF3, termen 20 iunie 2019, ora 
9.00, aflat pe rolul Judecătoriei 
Craiova, reclamant fiind Lăutaru 
Florin Valentin.

l România, Tribunalul Bucureşti- 
Secția a VI-a Civilă, Bucureşti, 
Splaiul Independenței nr. 319L, 
clădirea B, sector 6, Dosar nr. 
43840/3/2010, Data: 17.04.2019. 
Citație nr. 43840/3/2010 emisă la 
data de 17.04.2019: Numele şi 
prenumele persoanei citate: 
DASAB Airlines LTD. Domiciliul 
sau reşedința persoanei citate: 
PLOT 983 Ahmadu Bello Way, 
OPP Leg i s la t ive  Quar ter s , 
APO-Abuja. Statul: Nigeria. Vă 
înştiințăm că sunteți invitat a vă 
prezenta la această instanță, la 
data de 04.06.2019, C22 FOND, 
Sala E30, ORA 09:00, în calitate de 
pârât în proces cu SC. Romaero 
S.A. Potrivit legii române nepre-
zentarea în proces a părților legal 
citate nu împiedică judecarea 
cauzei. În procesul civil, judecata 
se suspendă dacă nici una din părți 
nu se înfățişază- personal sau prin 
reprezentant- la strigarea pricinii 
afară de cazul în care reclamantul 
sau pârâtul au cerut judecarea în 

lipsă. Cu mențiunea că aveți obli-
gația de a vă alege un domiciliu în 
România, sub sancțiunea prevă-
zută de art. 114 indice 1 Cod proce-
d u r ă  c i v i l ă ,  c a r e  p r e v e d e 
următoarele: „Prin  citație pârâtul 
va fi informat că are obligația de 
a-şi alege domiciliul în România, 
unde urmează să i se facă toate 
comunicările privind procesul. În 
cazul în care pârâtul nu se confor-
mează acestei obligații, comunică-
rile se vor face prin scrisoare 
recomandată, recipisă de predare 
la poşta română a scrisorii, în 
cuprinsul căreia vor fi menționate 
actele ce se expediază, ținând loc 
de dovadă de îndeplinire a proce-
durii”. Cu mențiunea că prin 
înmânarea citației sub semnătură 
de primire, personal sau prin 
reprezentant legal sau convenți-
onal pentru un termen de judecată 
cel citat este prezumat că are în 
cunoştință şi termenele de judecată 
ulterioare aceluia pentru care 
citația i-a fost înmânată, conform 
art. 88 alin. 1, punctul 5 indice 1 
C o d  p r o c e d u r ă  c i v i l ă .  D e 
asemenea, aveți posibilitatea de a 
depune la dosar întâmpinare cu cel 
puțin 5 zile înainte de termenul de 
judecată.

l Romania, Bucharest Court- 
Sixth Civil Section, Buchatest, 
319L Splaiul Independentei, Buil-
ding B, 6th District.  Case No. 
43840/3/2010, Date: 17.04.2019, 
Summons No. 43840/3/2010 issued 
on 17.04.2019. Name and surname 
of the summoned person: DASAB 
Airlines LTD. Domicile or resi-
dence of the summoned person: 
Plot 983 Ahmadu Bello Way, OPP 
Legislative Quarters, APO-Abuja. 
State: Nigeria. We hereby inform 
you are invited to appear before 
this court, on 04.06.2019, C 22 
Merits, Room E30, 09:00 o’clock, 
as defendant against SC Romaero 
SA. According to the Romanian 
law, the failure of the legally 
summoned parties to come before 
the court does not prevent the 
judgement of the case. In civil 
proceedings, the judgment is 
suspended if any of the parties 
fails to appear– in person or 
through a representative– on roll 
call of the case unless the plaintiff 
or the defendant requested judg-
ment by default. Noting that your 
obligation is to choose a domicile 
in Romania, under the sanction 
provided in art. 114(1) Civil 
Procedure Code, which provides 
as follows: “By summons, the 

defendant shall be informed that 
he/ she has the obligation to 
choose a domicile in Romania, 
where he/ she is going to receive 
all communications regarding the 
case. If the defendant does not 
comply with this obligation, 
communications shall be made by 
registered letter, receipt of letter 
with the Romanian Post Office, in 
the contents of which the attached 
documents shall be mentioned, as 
proof of procedure fulfillment”. 
Noting that by handing the 
summons, under signature of 
receipt, in person or through a 
legal or conventional representa-
tive, for hearings, the person 
summoned shall be assumed to be 
informed also about the hearings 
subsequent to that for which the 
subpoena was handed, according 
to art. 88 paragraph 1, point 5(1) 
of the Civil Procedure Code. You 
also have the possibility to file 
statement of defense at least five 
days before the hearing. President, 
Nadina Drecea [illegible signa-
ture] [round stamp Coat of Arms 
of Romania  Sixth Civil Section  
Bucharest Court Romania]; Court 
Clerk Daniela Velicu  [illegible 
signature].

DIVERSE
l S.C. Aviatia Utilitara Bucuresti 
S.A., Calea Ion Zavoi, nr.8, 
clădirea C6, biroul R12, sector 1, 
Bucureşti, Cod Unic de Înregis-
trare nr. 1555298, nr. de înregis-
trare în Registrul Comerţului: 
J 4 0 / 3 1 4 1 / 1 9 9 1 ,  T e l : 
+40 .21 .230 .2257  /8 /9 ,  Fax : 
+40.21.230.5712, în conformitate 
cu  prevederile Legii nr. 297/2004 şi 
ale Regulamentului ASF nr.5/2018, 
aducem la cunoştinţa investitorilor 
şi tuturor celor interesaţi că, înce-
pând cu data de 30.04.2019, ora 
8:00, Raportul anual 2018 este 
disponibil şi poate fi consultat: •în 
format electronic, pe siteul BVB şi 
ASF; •în formă scrisă la sediul 
societăţii din Calea Ion Zavoi, nr.8, 
clădirea C6, biroul R12, sector 1, 
Bucureşti; Preşedinte CA.

LICITATII
l CNCAF „Minvest” SA Deva, cu 
sediul în Deva, Piața Unirii, nr.9, 
județul Hunedoara, tel./fax: 
0254.213.040/0254.231.641, înregis-
trată la ORC sub nr.J20/333/1999, 
având CUI: RO2117946, îşi mani-
festă intenția de realizare a unei 
asocieri în participație în vederea 

extracției, prelucrării şi comerciali-
zării, în comun a nisipurilor cuar-
țoase din cariera Făgetul Ierii, jud.
Cluj. Criteriile de selecție sunt 
prevăzute în caietul de sarcini, care 
poate fi achiziționat de la sediul 
companiei, în perioada 02.05.2019-
10.05.2019, iîntre orele 8.00-15.30, 
la prețul de 5000Lei (fără TVA). 
Scrisorile de interes vor fi depuse 
până la data de 24.05.2019, ora 
10.00, la sediul companiei.

l Debitorul SC BASTI SA socie-
tate in reorganizare, cu sediul in 
Municipiul Ploieşti, Str. Rezervoa-
relor, Nr. 2, Judet Prahova, inma-
triculata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/100/1991, 
avand CUI RO 1356830, prin 
administrator judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL si administrator 
special Cornea Danut Marcel, in 
conformitate cu Legea 31/1990 
privind societatile, republicata, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare si Actul constitutiv al socie-
t a t i i ,  c o n v o a c a  A d u n a r e a 
Generala Ordinara a Actionarilor 
societatii BASTI SA, pentru data 
de 28.05.2019, ora 09:00, la sediul 
societatii. Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor societatii 
va avea urmatoarea ordine de zi: 
1.Prezentarea Raportului Admi-
nistratorului Special. 2.Prezen-
tarea Raportului  de Audit 
Financiar. 3.Discutarea si apro-
barea situatii lor financiare 
aferente anului 2018, pe baza 
rapoartelor prezentate de Admi-
nistratorul Special si Auditorul 
Financiar. 4.Stabilirea bugetului 
de venituri si cheltuieli si a progra-
mului de activitate pentru urma-
torul exercitiu financiar. 5.
Descarcarea de gestiune a admi-
nistratorului special pentru exerci-
tiul financiar aferent anului 2018. 
6.Stabilirea indemnizatiei admi-
nistratorului special. 7.Stabilirea 
persoanei imputernicite sa efec-
tueze formalitatile legale privind 
publicarea si inregistrarea hotara-
rilor Adunarii Generale a Actiona-
rilor si sa semneze toate actele si 
documentele necesare pentru 
aducerea la indeplinire a hotara-
rilor adoptate. Actionarii societatii 
pot participa si vota in adunarea 
generala direct sau pot fi reprezen-
tati si prin alte persoane decat 
actionarii, cu exceptia administra-
torilor,  pe baza de procura 
speciala. In cazul in care la data 
mentionata mai sus, ca fiind data 
primei convocari nu se intrunesc 

conditiile de validitate prevazute 
de Legea 31/1990 legea societatilor 
sau/ si de Actul Constitutiv al soci-
etatii, Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor este  convocata 
pentru data de 29.05.2019, ora 
09:00 la sediul societatii si cu 
aceeasi ordine de zi. Informatii 
suplimentare se pot obtine la 
sediul societatii si la numarul de 
telefon: 0724.342.044.

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpati SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar DINU, 
URSE SI ASOCIATII SPRL, 
scoate la vanzare:Proprietate 
imobiliara Spatiu comercial (parter 
si subsol) situat in str. General 
Petre Popovat nr. 29-31, sector 6, 
Bucuresti, suprafata utila parter 
256,42mp, suprafata subsol 
22,12mp +teren in cota indiviza de 
1/3 din suprafata totala de 779 mp, 
conform masuratorilor cadastrale, 
apartinand SC PETROCON-
STRUCT CARPATI SRL. Pretul 
de pornire al licitatiei pentru 
proprietatea imobiliara este de 
172.099,85 euro. PretulCaietului de 
sarcini este de 9.000 lei, exclusiv 
TVA.Prima sedinta de licitatie a 
fost fixata la data de 09.05.2019, 
ora 14.00. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea 
in  contu l  nr.  RO95CECE-
B31701RON2243676 deschis la 
CEC BANK SA Sucursa la 
Alexandru Obregia,pana la data si 
ora stabilite pentru sedinta de lici-
tatie, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei; -achizitio-
narea pana la data si ora stabilite 
pentru sedinta de licitatie a Caie-
tului de sarcini ce se achită prin OP 
in contul nr. RO 43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING 
BANK – Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului  judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, sector 1. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, 
sector 1. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

PIERDERI
l Pierdere Certificat de membru 
seria APQ, nr.11/30.06.2011, pe 
numele de Mirea Iasmin Diana, 
eliberat de Colegiul Medicilor 
Dentişti din România. Îl declar 
nul.


