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OFERTE SERVICIU
l ANRSPS –UT 350 Popeşti-Leordeni, 
judeţul Ilfov, organizează în data de 
26.11.2018, concurs pentru ocuparea a 2 
funcţii de execuţie contractuale vacante, 1 
şofer şi 1 muncitor calificat (instalator) cu 
studii de calificare în meserie. Relaţii supli-
mentare la telefon: 021/492.03.35. şi pe www 
anrsps.gov.ro.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a Româ-
niei, cu sediul în Bucureşti, str.Italiană, nr.22, 
Sector 2, organizează concurs de ocupare a 2 
posturi vacante de execuţie, cu studii superi-
oare, personal contractual, pentru funcţia de 
expert evaluare-examinare la Serviciul 
Suport Specializat Hardware şi Reţele. 
Etapele concursului: 1.Proba scrisă: 
29.11.2018; 2.Interviul: 05.12.2018. Condiţii 
specifice pentru înscriere: -vechime în dome-
niul IT: minim 1 an. Ultima zi de înscriere: 
joi, 22.11.2018, ora 15.00. Relaţii suplimen-
tare la nr.de telefon: 021.305.27.21.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a Româ-
niei (AADR), cu sediul în Bucureşti, str.
Italiană, nr.22, Sector 2, organizează concurs 
de ocupare a unui post vacant de conducere 
cu studii superioare, personal contractual, 
pentru funcţia de şef serviciu. Etapele 
concursului: 1.Proba scrisă: 06.12.2018; 
2.Interviul: 12.12.2018. Condiţii specifice 
pentru înscriere: a)networking nivel avansat 
(L2, L3, aplicaţii); b)cunoştinţe sisteme tip 
server (MCSA, MCSE, Linux); c)cunoştinţe 
baze de date MS SQL, Oracle; d)cunoştinţe 
avansate de VMWare ESX; e)securitate 
informatică nivel avansat, preferabil 
Fortinet, Juniper; f)cunoştinţe hardware 
server şi staţii de lucru; g)vechime în specia-
litatea studiilor: minim 5 ani; h)experiență în 
funcții de conducere minim 3 ani; i)să nu fi 
fost sancţionat disciplinar în ultimele 6 luni. 
Ultima zi de înscriere: joi, 22.11.2018, ora 
15.00. Pentru relaţii suplimentare, candidaţii 
sunt rugaţi să se adreseze la nr.de telefon: 
021.305.27.21 şi pe site-ul AADR.

l Inginer economist. Tipul ofertei: Full-
time. Denumirea companiei: SC Structuri 
Beton Construcții SRL. Oraş: Voluntari. 
Domeniile ofertei: Construcții. Denumirea 
postului: Inginer Economist, cod COR 
263109. Descrierea sumară a postului: 
Inginer economist cu experiență în şantier 
pentru controlul executării lucrărilor de 
construcții. Studii obligatorii: universitare 
economice. Experiență în gestionarea lucră-
rilor de construcții. Experiență în controlul 
economic- de contabilitate a costurilor. 
Foarte bune cunoştințe de limba portugheză 
şi spaniolă. Candidații interesați pot trimite 
un Curriculum Vitae însoțit de scrisoare de 
intenție şi de fotografie, la următoarea 
adresă de e-mail: angajare@sbconstructii.ro.

l Societatea Curent Metal SRL, cu sediul în 
mun.Târgovişte, bld.Libertății, nr.2, clădire 
Mondial, spațiul 12-13, jud.Dâmbovița, 
J15/1375/2017, CUI: 37267059, angajează 
secretar -Departamentul Administrativ. 
Persoanele interesate pot aplica până la data 
de 06 noiembrie 2018, prin depunerea unei 
cereri la sediul societății. Cerințe: -cunoaş-
terea limbii turce, scris şi vorbit -nivel 
avansat; -cunoştințe de operare PC; -studii 
medii/superioare finalizate cu diplomă de 
absolvire; -abilități de comunicare şi inter-re-
laționare; -corectitudine, punctualitate, spirit 
de inițiativă, flexibilitate, asumarea respon-
sabilității. Se oferă salariu motivant şi posibi-
litatea de promovare.

l Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, cu 
sediul în localitatea Slobozia, B-dul Unirii, 
nr.10, judeţul Ialomiţa, anunţă scoaterea la 

concurs a postului contractual vacant de: 
-îngrijitor (studii generale) -0,5 post, conform 
HG 286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; -vechime în muncă: 
minim 5 ani. Calendarul de desfăşurare a 
concursului: -21.11.2018, ora 9.00 -proba 
practică; -23.11.2018, ora 9.00 -interviul. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 13.11.2018, 
ora 12.00, la sediul Colegiului Naţional 
„Mihai Viteazul” Slobozia. Relaţii suplimen-
tare la secretariatul Colegiului Naţional 
„Mihai Viteazul” Slobozia, telefon: 
0243.236.322. Persoană de contact: Iancu 
Elena.

l Colegiul Tehnic „Infoel”, cu sediul în 
localitatea Bistriţa, strada Calea Moldovei, 
nr.20, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: secretar şef: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 21 noiembrie 
2018, ora 09.00; -Proba practică în data de 21 
noiembrie 2018, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 22 noiembrie 2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
studii superioare; -vechime: minim 8 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Colegiului Tehnic „Infoel”. Relaţii suplimen-
tare la sediul Colegiului Tehnic „Infoel”, 
persoană de contact: Orşan Doina, telefon: 
0263.211.573, fax: 0263.211.573, e-mail: 
office@infoel.ro.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr.16, cu 
sediul în Alba Iulia, str.T.Vladimirescu, 
nr.143, organizează concurs pentru ocuparea 
a 0,5 normă de ajutor de bucătar, post 
contractual vacant, cu respectarea prevede-
rilor HG 286/2011, modificată şi completată 
prin HG nr.1027/2014, astfel: -Proba scrisă 
data: 21.11.2018, ora 9.00; -Proba interviu 
data: 22.11.2018, ora 9.00. Locul de desfăşu-
rare a concursului: Grădinița cu Program 
P r e l u n g i t  N r. 1 6  A l b a  I u l i a , 
str.T.Vladimirescu, nr.143, județul Alba. 
Condiții specifice: -nivelul studiilor- studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; -curs de 
calificare în meseria de bucătar, absolvit; 
-vârsta maximă 40 ani; -abilități calități şi 
aptitudini necesare: seriozitate, stabilitate 
emoțională, responsabilitate, corectitudine; 
-abilități pentru munca în echipă; -cunoştințe 
de legislație specifice; -vechime în muncă 
minim 3 ani. Dosarele de concurs se vor 
depune până la data de 13.11.2018, la secre-
tariatul unităţii, la sediul Grădiniței cu PP 
Nr.16 Alba Iulia. Detalii la număr telefon: 
0258.815.596 sau la sediul grădiniței.

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Dancu, cu sediul în 
localitatea Dancu, județul Iaşi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor contrac-
tuale vacante pe perioadă nedeterminată: 2 
posturi cercetător ştiințific (1 post speciali-
zarea genetică- ameliorare bovine; 1 post 
specializarea control al produselor de origine 
animală), cu vechime minim 2 ani în cerce-
tare şi/ sau doctorat, cu studii superioare de 
specialitate; 4 posturi asistent cercetare (2 
posturi specializarea reproducţie şi biotehno-
logii de reproducție bovină; 2 posturi specia-
lizarea control al produselor de origine 
animală), fără vechime, studii superioare de 
specialitate. Concursul se va desfăşura astfel: 
Proba scrisă în data de 21.11.2018, la ora 
10.00; Proba interviu în data de 22.11.2018, 
ora 10.00. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor de concurs este 14.11.2018. Locul 
unde se desfăşoară proba scrisă şi interviul 
este la sediul SCDCB Dancu. Temeiul legal 
al organizării concursului este HG 

nr.286/2011. Informații suplimentare la 
sediul unității sau la telefon: 0232.272.465, 
0232.272.667, e-mail: scdbdancu@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Iacobeni, judeţul 
Suceava, cu sediul în localitatea Iacobeni, str.
Republicii, nr.73, judeţul Suceava, în baza 
HG 286/2011, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante pe perioadă determinată în cadrul 
proiectului „Amenajarea sediului Primăriei 
Comunei Iacobeni, judeţul Suceava”: 
-inspector, gradul I- 1 post; -referent, gradul 
III- 1 post. Concursul se va desfăşura în ziua 
de 21 noiembrie 2018, ora 10.00 -proba scrisă 
(probă unică). Pentru participarea la 
concurs/examen candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: Pentru postul 
de inspector, gradul I: -studii- superioare; 
-nivel avansat cunoştinţe operare calculator; 
-vechime în muncă- nu este obligatorie. 
Pentru postul de referent, gradul III: -studii- 
medii; -nivel mediu de cunoştinţe operator; 
-vechime în muncă- nu este obligatoriu. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs/examen în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Iacobeni, judeţul 
Suceava. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Iacobeni, judeţul 
Suceava, persoană de contact: Coca Rodica, 
tel.0230.577.128, 0745.357.894, e-mail: 
primariaiacobeni@yahoo.com.

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Dancu, cu sediul în 
localitatea Dancu, județul Iaşi, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor de cerce-
tător ştiințific: -2 posturi CS -specializarea 
control al produselor de origine animală, cu 
vechime minim 2 în cercetare sau învăță-
mântul superior, cu studii superioare de 
specialitate. Concursul este în data de 
28.11.2018, ora 10.00 (proba scrisă şi inter-
viul în specializarea postului). Data-limită 
pentru depunerea dosarelor de concurs este 
14.11.2018. Locul unde se desfăşoară 
concursul este la sediul SCDCB Dancu. 
Temeiul legal al organizării concursului este 
HG nr.286/2011. Informații suplimentare la 
sediul unității sau la telefon: 0232.272.465, 
0232.272.667, e-mail: scdbdancu@yahoo.
com

l Școala Gimnazială Calopăr, cu sediul în 
Comuna Calopăr, Str.Principală, nr.182, jud.
Dolj, Tel/Fax: 0251.350.581, partener în 
proiect, anunță scoaterea la concurs în data 
de 16.11.2018, în cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18 „Școala noastră, şcoala 
comunității” a 9 posturi de experți, pentru 
perioada octombrie 2018-mai 2021 după 
cum urmează: A3.Expert mediator şcolar- 1 
post; A2.Educator antepreşcolari- 1 post; 
A4.2.Responsabil program tip SDS- 1 post; 
A4.2.Profesor program SDS ciclul gimna-
zial- 4 posturi: A5.Profesor şcoala de film şi 
teatru- 1 post; A9.Expert avizare şi coordo-
nare program A doua şansă- 1 post. Depu-
nerea dosarelor: până la 14.11.2018, ora 
12.00. Informații suplimentare la sediul 
unității sau la numărul de telefon menționat, 
orele 08.00-12.00.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, 
cu sediul în Bucureşti, str.Aleea-Căuzaşi, 
nr.49-51, sector 3, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contrac-
tual vacant: -un post asistent medical specia-
litatea laborator -Laborator analize medicale: 
-diplomă bacalaureat; -studii finalizate cu 
absolvirea şcolii postliceale sanitare; -certi-
ficat de membru eliberat de OAMGMAMR; 
-vechime în specialitate 6 luni. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Spitalului Prof.
Dr.Constantin Angelescu în termen de 10 

zile lucrătoare de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, şi trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 21.11.2018, ora 
10.00, iar proba practică va avea loc în data 
de 26.11.2018, ora 10.00, la sediul Spitalului 
Prof.Dr.Constantin Angelescu. Relaţii supli-
mentare şi tematica se pot obţine de la 
Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, 
Biroul Resurse Umane, telefon nr. 
021.323.30.40/int.443.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, cu 
sediul în Bucureşti, str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-
51, sector 3, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant: -un post secretar dactilograf I: 
-diplomă bacalaureat; -vechime 6 luni în 
activitate; -cunoştințe de operare MS Office, 
internet şi baze de date. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Proba 
scrisă va avea loc în data de 21.11.2018, ora 
10.00, iar proba practică va avea loc în data 
de 26.11.2018, ora 10.00, la sediul Spitalului 
Prof.Dr.Constantin Angelescu. Relaţii supli-
mentare şi tematica se pot obţine de la 
Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, 
B i rou l  Resu r se  U m an e ,  t e l e f on 
nr.021.323.30.40/int.443.

l Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cu 
sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Eroilor, 
nr. 15-17, Județul Gorj, organizează, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul pentru 
ocuparea posturilor contractuale de execuţie 
vacante de inginer de sistem, grad profesi-
onal IA la Compartimentul Achiziții publice 
şi IT şi referent, ½ normă, grad profesional 
IA la Compartimentul cercetare, conservare, 
valorificare şi promovarea culturii tradițio-
nale, pe perioadă nedeterminată. A. Condi-
ţiile de participare la concurs. 1. Pentru 
postul de inginer de sistem, gradul profesi-
onal IA, la Compartimentul Achiziții publice 
şi IT, pe perioadă nedeterminată. - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniile: ingineria sistemelor, 
calculatoare şi tehnologia informației sau 
inginerie electronică, telecomunicații şi 
tehnologii informaționale; - vechime în speci-
alitatea studiilor necesare pentru exercitarea 
funcției contractuale - minimum 7 ani. 2. 
Pentru postul de referent, 1/2 normă, grad 
profesional IA, la Compartimentul cercetare, 
conservare, valorificare şi promovarea 
culturii tradiționale, pe perioadă nedetermi-
nată. - studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: Muzică. - 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
pentru exercitarea funcției contractuale - 
minimum 7 ani. B. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului. Concursul se va 
desfăşura la sediul Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj, astfel: 1. Pentru postul de 
inginer de sistem, gradul profesional IA, la 
Compartimentul Achiziții publice şi IT, pe 
perioadă nedeterminată. - 20 noiembrie, ora 
10,00 proba scrisă; - 23 noiembrie, ora 10,00 
interviul. 2. Pentru postul de referent, 1/2 
normă, grad profesional IA, la Comparti-
mentul cercetare, conservare, valorificare şi 
promovarea culturii tradiționale, pe perioadă 

nedeterminată. - 20 noiembrie, ora 12,00 
proba scrisă; - 23 noiembrie, ora 12,00 inter-
viul. C. Candidaţii vor depune dosarul de 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data de afişării anunţului, la sediul Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Gorj. D. Date de 
contact: Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, telefon 0253/213.710.

l Primăria Comunei Dragomireşti -Vale din 
judeţul Ilfov organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii de execuţie vacantă de 
muncitor necalificat, treapta profesională I. 
Concursul cuprinde 2 probe, respectiv proba 
practică şi proba orală, care se vor susţine la 
sediul Primăriei Dragomireşti -Vale din str. 
Micşunelelor nr. 87, Comuna Dragomireşti 
-Vale, judeţul Ilfov. Proba practică va avea 
loc în data de 21.11.2018, ora 10:00. Dosarele 
de încsriere se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III -a, la 
sediul Primăriei Comunei Dragomireşti 
-Vale din str. Micşunelelor nr.87, Comuna 
Dragomireşti -Vale, judeţul Ilfov, respectiv 
până la data de 13.11.2018, ora 16:30, ultima 
zi de seleţie a dosarelor fiind în data de 
15.11.2018. Condiţiile generale pentru parti-
ciparea la concurs sunt menţionate la art. 3 
din anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condiţiile 
specifice de participare la concurs sunt: 
absolvirea învăţământului gimnazial (8 
clase). Nu este necesară vechimea în muncă. 
Dosarele de concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Bibliografia va fi 
afişată la sediul instituţiei. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 021/ 
436.71.32.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvol-
tare Pentru Textile şi Pielărie Bucureşti 
organizează concurs de atestare în grade 
profesionale a specialiştilor din activitatea de 
cercetare-dezvoltare cu studii superioare, 
domeniul textile-pielărie, după cum 
urmează: asistent de cercetare ştiințifică - 8 
posturi cercetător ştiințific - 8 posturi cerce-
tător ştiințific gradul III - 5 posturi inginer de 
dezvoltare tehnologică - 2 posturi. Conditiile 
de participare: îndeplinirea prevederilor art. 
15 şi 16 din Legea 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare – dezvoltare. Dosa-
rele de concurs se depun in termen de 30 de 
zile de la data publicării anuntului. 
Înscrierea la concurs se va face la sediul 
I.N.C.D.T.P. Str. Lucrețiu Pătrăşcanu, nr. 16, 
sector 3, Bucureşti. Dosarul privind legislația 
şi actele necesare participării la concurs se 
găsesc la Biroul Resurse Umane. Detalii la 
E-mail: certex@certex.ro sau icpi@icpi.ro. 
Telefon: 021.340.49.28 sau 021.323.52.80.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti orga-
nizează concurs în temeiul legal al H.G. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor posturi 
vacante de natură contractuală de execuție: 
DIRECȚIA ECONOMICĂ • Creșa  
„Potcoava”: - 11 posturi  infirmier; Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu 
se solicită vechime în muncă; pentru candi-
dații cu o vechime în specialitate de cel putin 
6 luni, se solicită curs de infirmier;  - 1 post  
îngrijitor (îngijitor clădiri); Condiții specifice 
de participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; • Creșa „Ghiocelul”: - 2 
posturi îngrijitor (îngrijitor clădiri); Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu 
se solicită vechime în muncă; • Creșa ”Greie-
raşul”: - 6 posturi educator puericultor; 
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Condiții specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu diploma de bacala-
ureat; certificat absolvire curs formare 
educator puericultor/specializat/liceu peda-
gogic, nu se solicită  vechime în specialitate; 
- 8  posturi îngrijitor (îngrijitor copii); 
Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; - 1 
post spălătoreasă; Condiții specifice de parti-
cipare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; - 4 posturi asistent 
medical; Condiții specifice de participare: 
Studii postliceale de specialitate absolvite cu 
diplomă, cu certificat de membru eliberat de  
OAMGMAMR vizat la zi , nu se solicită 
vechime în specialitate; DIRECȚIA 
PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR 
COPILULUI• Centrul de zi ”Lizuca”: - 5 
posturi îngrijitor (îngrijitor copii); Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu 
se solicită vechime în muncă; • Centrul de zi 
”Micul Prinț”: - 5 posturi îngrijitor (îngrijitor 
copii); Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; - 1 post educator puericultor; 
Condiții specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu diploma de bacala-
ureat; certificat absolvire curs formare 
educator puericultor/specializat/liceu peda-
gogic, nu se solicită  vechime în specialitate; 
• Casa de Tip Familial „Crinul Alb”: - 1 post  
infirmier; Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; pentru candidații cu o vechime în 
specialitate de cel putin 6 luni, se solicită 
curs de infirmier; - 1 post muncitor calificat 
- bucătar; Condiții specifice de participare: 
Studii generale; absolvent al unui curs care 
sa ateste specializarea profesionala de 
bucătar, nu se solicită vechime în muncă; - 2 
posturi de psihopedagog; Condiții specifice 
de participare: Studii superioare știinte 
socio-umane, absolvite cu diplomă de licenţă  
în specializarea psihopedagogie, nu se soli-
cită vechime în specialitate; • Centrul de 
Primire în Regim de Urgență ”Copii Străzii” 
- 1 post îngrijitor (îngrijitor clădiri); Condiții 
specifice de participare: Studii generale, nu 
se solicită vechime în muncă; - 1 post supra-
veghetor de noapte; Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; • Centrul de Îngrijire în 
Apartamente de Tip Familial: - 10 posturi 
referent; Condiții specifice de participare: 
Studii medii, liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat,  nu se solicită vechime în speci-
alitate; - Experiență de lucru cu copii cu 
vârste cuprinse între 6-18 ani, minim 1an; 
DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ • 
Complex de Servicii Sociale pentru Persoane 
Fără Adăpost - Componenta rezidențială: - 1 
post referent; Condiții specifice de partici-
pare: Studii medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat,  nu se solicită 
vechime în specialitate; - 2 posturi infirmier; 
Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; 
pentru candidații cu o vechime în speciali-
tate de cel putin 6 luni, se solicită curs de 
infirmier; - 1 post asistent medical; Condiții 
specifice de participare: Studii postliceale de 
specialitate absolvite cu diplomă, cu certi-
ficat de membru eliberat de  OAMGMAMR 
vizat la zi, nu se solicită vechime în speciali-
tate; - 1 post îngrijitor (îngrijitor clădiri); 
Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; • 
Centrul de Îngrijire și Asistență  - „Floarea 
Speranței”; - 2 posturi infirmier; Condiții 
specifice de participare: Studii generale,  nu 
se solicită vechime în muncă; pentru candi-
dații cu o vechime în specialitate de cel puțin 
6 luni, se solicită curs de infirmier; • Centrul 
de Îngrijire și Asistență pentru Persoane 
Vârstnice „Sf. Ana”. - 2 posturi infirmier; 
Condiții specifice de participare: Studii 
generale,  nu se solicită vechime în muncă; 
pentru candidații cu o vechime în speciali-
tate de cel puțin 6 luni, se solicită curs de 
infirmier; • Centrul de Îngrijire și Asistență  
„Casa Max”: - 1 post asistent social: Condiții 
specifice de participare: Studii superioare de 
specialitate de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în asistență socială, nu se 
solicită vechime în specialitate; - 2  posturi 
asistent medical; Condiții specifice de parti-
cipare: Studii postliceale de specialitate 
absolvite cu diplomă, cu certificat de 
membru eliberat de  OAMGMAMR vizat la 
zi, nu se solicită vechime în specialitate; - 4 
posturi infirmier; Condiții specifice de parti-

cipare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; pentru candidații cu o 
vechime în specialitate de cel puțin 6 luni, se 
solicită curs de infirmier; - 1 post muncitor 
calificat – bucătar; Condiții specifice de 
participare: Studii generale; absolvent al 
unui curs care să ateste specializarea profesi-
onală de bucătar, nu se solicită vechime în 
muncă; Pentru a ocupa un post vacant, 
candidatul trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale prevăzute la art. 3 
din REGULAMENTUL – CADRU privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalui 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat prin H.G. nr. 1027/2014: 
• Are cetățenie română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în România; • 
Cunoaște limba română, scris și vorbit; • Are 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; • Are capacitate deplină de exercițiu; 
• Are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitațile sanitare 
abilitate; • Îndeplinește condițiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiții speci-
fice, potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; • Nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătura cu serviciul, 
care impiedică înfăptuirea justiției, de fals 
ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar 
face incompatibil cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. Candidații vor depune personal dosa-
rele de concurs începând cu data de 
29.10.2018 (data publicării anunțului)  pe o 
perioadă de 10 zile lucrătoare, conform 
legislației în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. 
S3 din Str.Parfumului, nr 2-4, sector 3, 
București, astfel: L - J: 9:00-16:00, V: 9:00-
13:30. Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conțină: 1. Cerere de înscriere la concurs; 
2. Curriculum Vitae – model European; 3. 
Copie după actul de identitate; 4. Copie 
după diploma de studii; 5. Copie după alte 
acte care să ateste efectuarea unor speciali-
zări/perfecționări; pentru postul de infirmier, 
candidatii cu o vechime de cel puțin 6 luni în 
specialitate, trebuie să facă dovada efectuării 
unui curs; 6. Copie după cartea de muncă 
actualizată până la data de 31.12.2010 și/sau 
adeverință eliberată de angajator sau ITM 
care să ateste vechimea în muncă și 
vechimea în specialitatea studiilor; 7. Adeve-
rință/ fișă de post/ orice alt document care să 
ateste experiența de lucru în centre, pentru 
copii cu vârste cuprinse între 6-18 ani, 
minim 1an; 8. Copie după adeverință care să 
ateste vechimea în muncă și vechimea în 
specialitatea studiilor după data de 
01.01.2011, eliberată de angajator și extras 
REVISAL certificate conform cu originalul 
de către angajator (după caz eliberat de 
ITM); 9. Cazier judiciar (fără fapte penale 
înscrise în cazier), sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; Candidatul declarat admis 
la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere 
o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfășurării primei probe a concursului; 
10. Adeverința medicală, care atestă starea 
de sănătate corespunzătoare, (eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie sau de către 
unități sanitare abilitate) și trebuie să conțină 
în clar numărul, data, numele emitentului, 
calitatea acestuia în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătății; NOTĂ: 
Copiile după actele menționate la punctele 
3, 4, 5, 6, 7, se prezintă însoțite de documen-
tele originale, care se certifică pentru confor-
mitate cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs, sau se prezintă copii 
legalizate de către candidați. Concursul 
pentru ocuparea urmatoarelor posturi 
vacante de: infirmier, îngrijitor copii, îngri-
jitor clădiri și spălătoreasă va consta  în 3 

etape succesive: - selecția dosarelor de 
înscriere, - proba practică; - proba interviu. 
Concursul pentru ocuparea posturilor 
vacante de: educator puericultor, muncitor 
calificat – bucătar, supraveghetor de noapte, 
referent, asistent medical, asistent social va 
consta  în 3 etape succesive: - selecția dosa-
relor de înscriere, - proba scrisă; - proba 
interviu. Se pot prezenta la următoarea 
etapă numai candidaţii declaraţi admiși la 
etapa precedentă. Proba scrisă/proba prac-
tică și interviul se susțin din bibliografia 
afișată pe site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-anga-
jare. Proba scrisă a concursului va avea loc 
în data de 20.11.2018, ora 10.00. Proba 
practică va avea loc în data de 22.11.2018, 
ora 10.00. Proba interviu până în data de 
27.11.2018, ora 10.00 (în maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, 
respectiv probei practice). Rezultatele selec-
ției dosarelor se afișează la sediul instituției 
și pe pagina de internet în termen de 
maximum trei zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosa-
relor. Rezultatele probei scrise/probei prac-
tice și a probei interviu se vor afișa la sediul 
instituției și pe pagina de internet în termen 
de maximum o zi lucrătoare de la finali-
zarea fiecărei probe. Informații suplimen-
tare în ceea ce priveste locația unde se va 
desfășura concursul se pot obține la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730.013.862.

CITAȚII
 

l Pârâtul  Juverdeanu Costică Paul este 
citat la Judecătoria Bârlad în data de 
27.11.2018, în dosarul nr. 1777/189/2017, ce 
are ca obiect completare masă succesorală și 
partaj succesoral.

l Pârâtul Căpraru Ghiță este citat la Jude-
cătoria Bârlad în data de 22.11.2018, în 
dosarul nr. 5820/189/2017, ce are ca obiect 
uzucapiune, dezbatere moștenire și acce-
siune imobiliară.

l Subsemnatul Andrei Constantin Ovidiu, 
în calitate de pârât, în cauza civilă, având ca 
obiect divorţul, în dosarul nr.6226/311/2018, 
aflată pe rolul Judecătoriei Slatina, este citat 
pentru data de 04.12.2018, ora 09.00, la 
Judecătoria Slatina, în contradictoriu cu 
reclamanta Andrei Daniela.

l Se citează d-na Şerban (Husseyn) Raluca 
Alexandra, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Budeasa, satul Valea Mărului, jud. 
Argeș, pentru data de 16.11.2018, ora 8.30, 
sala 4, complet 5-4 V, în calitate de pârâtă în 
dosarul civil nr. 75/280/2018 al Judecătoriei 
Pitești, având ca obiect partaj succesoral, 
reclamant fiind Şerban Ionuţ Cristian și 
pârâţi fiind și Şerban Elena și Oproiu 
Ana-Maria.

l Se citeaza prata Katona Csilla pentru 
termenul de judecata din 23.11.2018 ora 
9.00, sala 204, Tribunalul Arad, Bd. V. Milea, 
nr. 2, dos. civil 1027/108/2018, in proces cu 
reclamanta SC Champion Game SRL, 
obiect actiune in raspundere patrimoniala.

l Se citeaza parata Neleapca Bianca, cu 
domiciliu necunoscut in proces cu recla-
mantul Neleapca Mihai, la Judecatoria 
Lipova ,  pentru termenul de judecata din 
data de 29.11.2018 .

l Dosar Nr.1795/328/2018. Doamna Banyai 
Susana- prin Makkai Veronica este chemată 
în instanţă la Judecătoria TURDA în Piața 
Romană, Nr.12, camera Sala 2, în ziua de 
19.11.2018, Completul Complet Civil 10, ora 
8.30, în calitate de Pârâtă, în proces cu Bele-
vici Pavel în calitate de Reclamant, Belevici 
Vasile în calitate de Reclamant, uzucapiune. 
În caz de neprezentare a părţilor, judecata se 
va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi.

DIVERSE
 

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită administrator judiciar 
conform Sentinta nr. 2796 din data de 

17.10.2018 pronunţată de Tribunalul Ilfov, 
Secţia Civilă, în dosarul 449/93/2018, 
anunţă deschiderea procedurii generale a 
insolventei impotriva debitoarei Artour 
Global SRL, cu sediul social în Sat Ştefă-
neștii de Jos, Comuna Ştefăneștii de Jos, 
Şos. Ştefănești Nr. 9, (fost km. 7), Parter, 
camera 3, Județ Ilfov, înregistrată la ORC 
sub nr. J23/2729/2013, cod de identificare 
fiscală 32216739. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 07.12.2018. Termenul limită 
pentru întocmirea tabelului preliminar al 
creanţelor este 22.12.2018. Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv este 20.01.2019. 
Adunarea creditorilor are loc la data de 
10.01.2019 ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Prin sentinta nr. 8004 pronuntata la data 
de 29 iunie 2018 de catre Judecatoria Iasi in 
dosarul nr. 7491/245/2017 Instanta respinge 
excepţia lipsei calităţii de reprezentant a 
semnatarilor contestaţiei, invocată de inti-
maţi, prin curatorul special. Admite contes-
taţia formulată de contestatoarea Bank 
Leumi Romania SA, prin reprezentanţii săi 
legali,în contradictoriu cu intimaţii Bujor 
Andreia Monica, Neculai Costel, Odagiu 
Alexandra și Neculai Elena, acești din 
urmă trei intimaţi fiind citaţi și prin cura-
torul special Lupu Virginia. Admite în parte 
cererea de intervenţie principală formulată 
de intervenienţii Achitei Gheorghe și 
Achitei Luminita.Constată că nu sunt înde-
plinite condiţiile de admisibilitate a proce-
durii reglementate de Legea nr.77/2016, 
prin notificarea de dare în plată a supra-
feţei de teren de 3500 mp. și a construcţiei 
- casă de locuit, notificare comunicată 
contestatoarei la data de 06.03.2017, de 
către intimaţi, prin BEJ Chiriac Catalin 
Razvan și repune părţile în situaţia anteri-
oară comunicării respectivei notificări. Ia 
act că nu s-au solicitat cheltuieli de jude-
cată de către contestatoare. Respinge 
cererea intervenienţilor de acordare de 
cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 
termen de 15 zile lucrătoare de la comuni-
care. tel: 0740132231.
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l Convocator: Administratorul Judiciar 
Consulta 99 SPRL al Societăţii de 
Construcţii în Transporturi Bucureşti S.A. –
societate în reorganizare judiciară, cu sediul 
în Bucureşti, str. Opanez nr.3A, sector 2, 
înregistrată la ORC sub nr. J40/994/1991,  
CUI RO 949, (denumită în continuare „Soci-
etatea” sau „SCT’’), având în vedere solici-
tarea acţionarilor CCCF –Drumuri şi Poduri 
Timişoara SRL şi Societatea de Construcţii 
CCCF Bucureşti S.A, În temeiul Legii 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr.297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Actului Constitutiv 
al Societăţii, Convoacă Adunarea Generală 
Extaordinară a Acţionarilor Societăţii 
(AGEA) în data de 03.12.2018, ora 9,00, în 
Mun. Bucureşti, str. Mureş, nr.2, sector 1, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Revocarea dlui 
Fleican Leonard- Florin din funcţia de 
administrator special al Societăţii. 2. Desem-
narea domnului Costea Victor ca Adminis-
trator Special al Societăţii. 3. Aprobarea 
datei de 21.12.2018 ca data de înregistrare şi 
a datei de 20.12.2018 ca data ex date, în 
conformitate cu prevederile art.86(1) din 
Legea nr.24/2017, respectiv prevederile 
Regulamentului CNVM nr.6/2009. 4. 
Mandatarea Administratorului Special 
desemnat pentru: (i)a încheia şi/sau semna, 
în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor 
Societăţii: hotărârile prezentei AGEA, 
oricare şi toate hotărârile, documentele, 
formularele şi cererile adoptate/ întocmite în 
scopul şi pentru (ii)a efectua toate formalită-
ţile legale pentru implementarea, înregis-
trarea, publicitatea, opozabilitatea, 
executarea şi publicarea hotărârilor adop-
tate. Dreptul a participa şi vota în cadrul 
AGEA, aparţine tuturor acţionarilor înscrişi 
în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut de 
Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 
26.11.2018, considerată Data de Referinţă 
pentru această adunare. În cazul în care la 
data menţionată mai sus, din orice motiv, nu 
se vor întruni cerinţele de cvorum stabilite de 
Legea nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al 
Societăţii, se convoacă şi se fixează în 
temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea 
de-a doua AGEA a Societăţii pentru data de 
04.12.2018, la aceeaşi  oră, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi şi Data de Referinţă. La 
AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot 
exercita dreptul de vot numai acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor Socie-
tăţii la Data de Referinţă (26.11.2018), 
conform prevederilor legale şi ale Actului 
Constitutiv, personal (prin reprezentanţii 
legali) sau prin reprezentant (pe bază de 
Împuternicire specială sau generală), cu 
restricţiile legale, sau înainte de AGEA prin 
corespondenţă pe bază de Buletin de vot 
prin corespondenţă). Accesul şi/sau votul 
prin corespondenţă al acţionarilor indreptă-
ţiţi să participe la AGEA este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora făcută, în 
cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de 
identitate (BI/CI pentru cetăţenii români 
sau, după caz, paşaport/ permis de şedere 
pentru cetăţenii străini) şi, în cazul persoa-
nelor juridice, cu actul de identitate al repre-
zentantului legal (BI/CI pentru cetăţenii 
români sau, după caz, paşaport/ permis  de 
şedere pentru cetăţenii străini). Reprezen-
tanţii acţionarilor persoane fizice vor fi 
identificaţi pe baza actului de identitate (BI/

CI pentru cetăţenii români sau, după caz, 
paşaport/ permis de şedere pentru cetăţenii 
străini), însoţit de Împuternicirea specială 
sau generală semnată de către acţionarul 
persoană fizică.  Reprezentanţii acţionarilor 
persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe 
baza actului de identitate (BI/CI pentru 
cetăţenii români sau, după caz, paşaport/ 
permis de şedere pentru cetăţenii străini), 
însoţit de Împuternicirea specială sau gene-
rală semnată de reprezentantul legal al 
persoanei juridice respective. Calitatea de 
acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor 
persoane juridice sau a entităţilor fără perso-
nalitate juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza Listei Acţionarilor 
SCT de la Data de Referinţă, primită de la 
Depozitarul Central SA. În cazul în care: a) 
acţionarii persoane fizice nu şi-au înregistrat 
în sistemul Depozitarului  Central SA datele 
de identificare valabile şi actualizate, atunci 
vor prezenta şi copia actului de identitate 
actualizat (BI/CI/ paşaport/ permis de 
şedere); b) reprezentantul legal al acţiona-
rilor persoane juridice nu este menţionată în 
lista Acţionarilor SCT, de la data de refe-
rinţă primită de la Depozitarul Central S.A, 
atunci vor prezenta şi un document oficial 
care atestă calitatea de reprezentant legal al 
semnatarului Împuternicirii speciale 
(dovada emisă de o autoritate competentă în 
orginal sau copie conformă cu originalul, 
numai veche de 2 luni înainte de data publi-
cării convocatorului AGEA). Documentele 
prezentate într-o limbă străină, alta decât 
limba engleză (cu excepţia actelor de identi-
tate valabile pe teritoriul României) vor fi 
însoţite de traducerea realizată de un tradu-
cător autorizat, în limba română sau în 
limba engleză. Orice acţionar interesat, poate 
face, în scris, propuneri de candidaţi 
persoane fizice  pentru calitatea de adminis-
trator special, astfel încât acestea să fie înre-
gistrate ca primită la registratura Societăţii, 
în cel mult 15 zile de la publicarea convo-
cării. Propunerile vor cuprinde următoarele 
documente: a) Propunerea propriu-zisă, care 
poate menţiona un candidat pentru poziţia 
de administrator special, sub semnătură 
autorizată, unde e cazul; b) Următoarele 
documente emise de Depozitarul Central 
S.A.: extrasul de cont din care rezultă cali-
tatea de acţionar şi numărul de acţiuni deti-
nute, în original sau copie conformă cu 
originalul; documente care atestă înscrierea 
informaţiei privind reprezentantul legal al 
acţionarului la Depozitarul Central S.A./ 
respectivii participanţi, în original sau copie 
conformă cu originalul; c) Curriculum vitae 
al candidatului, actualizat, cu prezentarea 
detaliata a experienţei profesionale; d) 
Declaraţia pe propria răspundere a candida-
tului din care sa reiasă că acceptă mandatul 
de Administrator Special al Societăţii şi 
îndeplineşte cerinţele şi condiţiile legale 
pentru a deţine această calitate, semnată, în 
original;
d) Copia certificata a actului de identitate a 
candidatului. Începând cu data publicării 
pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucră-
toare, între orele 8.00-16.00, la adresa din 
Bucureşti, str. Mureş, nr.2, sect.1, prin fax 
sau poştă: convocatorul AGEA, Formularele 
de Imputerniciri speciale pentru reprezen-
tarea acţionarilor în AGEA, formulare care 
vor fi actualizate dacă se vor adauga noi 
puncte sau propuneri de hotărâri pe ordine 
de zi; Formularele de Buletin de vot prin 
corespondenţă pentru participarea şi expri-
marea votului acţionarilor în AGEA, care 

vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi 
puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea 
de zi, Formularele de Buletin de vot prin 
corespondenţă pentru punctele 1 şi 2 ale 
AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor 
adăuga noi propuneri,  lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu a persoanei propuse pentru a fi 
administrator special, acesta putând fi 
consultată şi completată în termenul menţi-
onat în convocator, documentele şi materia-
lele referitoare la problemele/ aspectele 
incluse pe ordinea de zi; proiectele de hotă-
rârii pentru punctele de pe ordinea de zi a 
AGEA. Dacă va fi cazul, ordinea de zi revi-
zuită va fi comunicată, începând cu data de 
19.11.2018, potrivit prevederilor legale. 
Împuternicirile generale, înainte de prima 
lor utilizare, se vor depune/ expedia, în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu 
orginalul sub semnătura reprezentantului, 
astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit 
la registratura Societăţii până la data de 
29.11.2018, ora 16,00, menţionând pe plic în 
clar şi cu majuscule „Pentru AGEA din 
03.12.2018/ 04.12.2018”. Împuternicirile 
generale în copie certificată vor fi reţinute de 
Societate, facându-se menţiune despre 
acestea în procesul verbal al AGEA. Împu-
ternicirile generale sunt valabile pentru o 
perioadă care nu va putea depăşi 3 ani. 
Împuternicirile generale pot fi transmise şi 
prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, 
conform Legii nr.455/2001, privind semnă-
tura electronică, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, precum şi conform 
reglementărilor CNVM, astfel încât să fie 
înregistrate ca primite la registratura Socie-
tăţii până la data de 29.11.2018, ora 16,00. 
Pentru validitatea mandatului, mandatarul 
trebuie să aibă calitatea fie de intermediar 
(în conformitate cu prevederile art.2 alin (1) 
pct.(14) din Legea nr.297/2004) fie de avocat, 
iar acţionarul este client al acestora.  Manda-
tarul nu poate fi substituit de o altă 
persoană. Dacă mandatarul este o persoana 
juridica, aceasta poate sa isi exercite 
mandatul primit prin intermediul oricărei 
persoane ce face parte din organul de admi-
nistrare sau conducere sau dintre angajaţii 
sai. Împreuna cu Împuternicirea generală, 
acţionarii vor transmite Societăţii declaraţia 
pe proprie răspundere data de reprezen-
tantul legal al intermediarului sau de 
avocatul care a primit împuternicirea de 
reprezentare, semnată în original şi, după 
caz, ştampilată, din care să reiasă că: i) 
împuternicirea este dată de respectivul acţi-
onar, în calitate de client, intermediarului 
sau, după caz, avocatului; ii) împuternicirea 
generală este semnată de acţionar, inclusiv 
prin ataşare de semnătură electronică 
extinsă, dacă este cazul. Împuternicirile 
speciale şi  Buletinele de vot prin corespon-
denţă, completate de acţionari cu opţiunile 
de vot ale acestora („pentru”, „împotriva”, 
„abţinere”) semnate, în orginal, vor fi trans-
mise pentru a fi înregistrate la registratura 
Societăţii până cel târziu în data de 
29.11.2018, ora 16,00, menţionând pe plic în 
clar şi cu majuscule „Pentru AGEA din 
03.12.2018/ 04.12.2018”. Împuternicirile 
speciale şi Buletinele de vot prin corespon-
denţă, trebuie să aibă formatul disponibilizat 
de Societate şi să conţină instrucţiuni speci-
fice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea 
de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” 
sau „abţinere”). Pentru punctele 1 şi 2 de pe 
ordinea de zi, pentru care votul este secret, se 
vor folosi formulare de împuternicire 
specială /Buletin de vot prin corespondenţă 
dedicate acestor puncte, disponibilizate de 

Societatea. Împuternicirea specială /Bule-
tinul de vot prin corespondenţă dedicate 
punctelor 1 şi 2 de pe ordinea de zi, comple-
tate de acţionari cu opţiunile de vot ale 
acestora  („pentru”, „împotriva” sau „abţi-
nere”), semnate, în original, se vor introduce 
într-un plic separat, închis, menţionând pe 
plic în clar „Confidenţial” şi va fi introdus, la 
randul lui, în plicul conţinând documentele 
aferente dedicate celorlalte puncte de pe 
ordinea de zi a AGEA. Acestea vor fi trans-
mise pentru a fi înregistrate la registratura 
Societăţii până cel târziu în data de 
29.11.2018, ora 16,00, menţionând pe plic în 
clar şi cu majuscule „Pentru AGEA din 
03.12.2018/04.12.2018”. Împuternicirile 
generale şi Buletinele de vot prin corespon-
denţă pot fi transmise şi prin email cu 
semnatura electronică extinsă, conform 
Legii nr.455/2001, privind semnătura electro-
nică, cu modificările şi completările ulteri-
oare, precum şi conform reglementărilor 
CNVM, astfel încât să fie înregistrate ca 
primite la registratura Societăţii până la data 
de 29.11.2018, ora 16,00, la adresa de emai-
l:office@sctb.ro. Împuternicirile speciale şi 
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu 
sunt înregistrate la Registratura Societăţii 
până la teremenele menţionate mai sus nu 
vor fi luate în calcul pentru determinarea 
cvorumului de prezenţă şi de vot în AGEA. 
Centralizarea, verificarea şi ţinerea evideţei 
Buletinelor de vot prin corespondenţă, 
precum şi verificarea şi validarea împuterni-
cirilor speciale depuse la Societatea se va 
face de către secretarii desemnaţi potrivit 
legii, aceştia urmând a păstra în siguranţă 
înscrisurile, precum şi confidenţialitatea 
voturilor astfel exprimate, până la momentul 
supunerii la vot a subiectelor corespunză-
toare aferente ordinii de zi. Orice acţionar 
interesat are dreptul de a adresa în scris 
întrebări privind  punctele de pe ordinea de 
zi a AGEA,  în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. Întrebă-
rile vor fi transmise în scris şi vor fi depuse/ 
expediate în plic închis, menţionând pe plic 
în clar „Pentru AGEA din 03.12.2018/ 
04.12.2018”. Răspunsurile vor fi disponibile 
la adresa din Bucureşti, str. Mureş nr.2, 
sect.1, începând cu 23.11.2018. Dreptul de 
adresa întrebări şi obligaţia Societăţii de a 
răspunde vor fi condiţionate de protejarea 
confidenţialităţii şi a intereselor Societăţii. 
Pentru exercitiul valid al drepturilor mai sus 
menţionate, acţionarii vor transmite Socie-
tăţii următoarele documente emise de 
Depozitarul Central S.A. sau de participanţii 
definiţi la art.168 alin.1 lit.(b) din Legea 
nr.297/2004, care furnizează servicii de 
custodie: extrasul de cont din care rezultă 
calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni 
deţinute; documente care atesta înscrierea 
informaţiei privind reprezentantul legal la 
Depozitarul Central S.A./ respectivii partici-
panţi; La data convocării, capitalul social al 
Societăţii este de 19.627.217,50 lei şi este 
format din 7.850.887 acţiuni ordinare, nomi-
native, dematerializate, cu valoarea nomi-
nală de 2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul 
la un vot în Adunarea Generală a Acţiona-
rilor Societăţii. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Societate în fiecare zi lucră-
toare, între orele 08:00–16,00,  la numărul de 
tel. 031-620.21.15, interior 111. Adminis-
trator Judiciar, CONSULTA 99 SPRL; 
Asociat Coordonator Florea Virgil Cornel.

l Convocare a Adunării Generale Extraor-
dinare a acţionarilor Electroconstrucţia 
„ELCO” Bucureşti S.A. cu sediul în Bucu-

reşti, sector 4, str. General Candiano 
Popescu nr. 3: Administratorul special al 
societăţii dl. Stancu Nicu convoacă 
adunarea generală extraordinară a acţiona-
rilor Electroconstrucţia „ELCO” Bucureşti 
S.A., la data de 03 decembrie 2018, ora 11.00 
la sediul societăţii, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Revocarea din calitatea de adminis-
trator special al societăţii a d-lui. Stancu 
Nicu. 2. Propunerea de numire în calitate de 
administrator al societății a d-lui. Stancu 
Nicu. 3. Radierea sediului secundar al socie-
tății din com. Jilava, Șos. Giurgiului nr. 29A, 
județ Ilfov- Stația de betoane şi Asfalt Jilava. 
4. Propunerea de modificare a Actului 
Constitutiv al societății, după cum urmează: 
La Cap. 2 se introduce art. 3.1. care va avea 
următorul cuprins: Structura acționariatului 
societății este următoarea: -Bucharest Busi-
ness Development S.R.L., persoană juridică 
r o m â n ă ,  î n m a t r i c u l a t ă  s u b  n r. 
J40/14565/2015, CUI 35279324, cu sediul în 
Bucureşti, sector 5, Str. Creață nr. 8, et. 1, 
având o cotă de participare la beneficii şi 
pierderi de 92,7950%., reprezentând un 
aport la capitalul social de 6.569.658,22 lei, 
reprezentând un număr de 2.627.863 acțiuni; 
-Lista Acționari, având o cotă de participare 
la beneficii şi pierderi de 4,0919%., reprezen-
tând un aport la capitalul social de 
289.692,50 lei, reprezentând un număr de 
115.877 acțiuni; -Luca Vasile, cetățean 
român, domiciliat în Oraş Voluntari, str. 
Petru Aron nr.6, jud. Ilfov, posesor al CI 
seria IF nr. 067468, CNP 1470505400232, 
având o cotă de participare la beneficii şi 
pierderi de 1,7136%., reprezentând un aport 
la capitalul social de 121.320,00 lei, reprezen-
tând un număr de 48.528 acțiuni; -Dulceață 
Gabriel, cetățean român, domiciliat în Bucu-
resti, str. Bacia nr. 5-9, sector 4, posesor al CI 
seria RR nr. 474175, CNP 1481217400055, 
având o cotă de participare la beneficii şi 
pierderi de 0,8812%., reprezentând un aport 
la capitalul social de 62.387,50 lei, reprezen-
tând un număr de 24.955 acțiuni; -Pâslaru 
Ionel Lache, cetățean român, domiciliat în 
Bucureşti, str. Tudor Vladimirescu nr.50, 
corp A, apt. 1, sector 1, posesor al CI seria 
RX nr. 837755, CNP 1500517400621, având 
o cotă de participare la beneficii şi pierderi 
de 0,5183%., reprezentând un aport la capi-
talul social de 36.692,50 lei, reprezentând un 
număr de 14.677 acțiuni; Cap. 12  Se va 
numi Conducerea şi administrarea societății 
şi va avea următorul cuprins: Art. 11.1. 
Societatea este administrată de către un 
administrator unic ales de către adunarea 
generală ordinară a acţionarilor. Art. 11.2. 
Administratorul unic poate fi revocat sau 
înlocuit oricând de adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor societăţii şi poate fi 
persoană fizică, cetăţean român sau străin, 
sau persoană juridică, de naţionalitate 
română sau străină, poate fi acţionar sau 
persoană din afara societăţii. Art. 11.3. Când 
postul de administrator unic devine vacant, 
adunarea generală ordinară a acţionarilor 
alege un nou administrator pentru ocuparea 
postului vacant. Durata pentru care este ales 
noul administrator, pentru a ocupa postul 
vacant, va fi egală cu perioada care a rămas 
până la expirarea mandatului predeceso-
rului său. Art. 11.4. Administratorul unic 
numeşte şi revocă directorii societăţii, le 
stabileşte atribuţiile şi remuneraţia. Art. 11.5. 
În relaţiile cu terţii societatea este reprezen-
tată de către administratorul unic, având 
depline puteri de reprezentare şi angajare a 
societăţii. În ceea ce priveşte obţinerea sau 
acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau 
închirierea bunurilor societăţii aceste hotă-
râri se iau de către administratorul unic 
indiferent de valoarea acestor operaţiuni. 
Administratorul unic poate delega oricare 
dintre puterile şi atribuţiile sale unuia dintre 
directori sau altor persoane printr-o împuter-
nicire expresă. Delegarea de atribuţii include 
delegarea dreptului de reprezentare al socie-
tăţii în relaţiile cu terţii, persoane fizice, juri-
dice, instituţii sau autorităţi ale statului.  Art. 
11.6. La data prezentului act constitutiv este 
numit administrator unic al societăţii, cu 
puteri depline, prin hotărârea adunării acți-
onarilor, d-nul Stancu Nicu, cetăţean român,  
domiciliat  în Bucureşti, aleea Compozito-
rilor nr.8, bloc Z22, sc.1, et. 2, apt. 16, sector 
6, identificat cu CI , seria RK,nr. 079510, 
eliberată de S.P.C.E.P. Sector 6, la data de 
27.02.2018, născut la data de 06.03.1974 în 
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Bucureati, sector 2, CNP 1740306463020. 
Art. 11.7 Atribuțiile administratorului unic 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 
privind societățile comerciale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Restul prevederilor Actului Constitutiv 
râmân nemodificate. Dacă este necesar se va 
da o nouă renumerotare a articolelor. Dacă 
cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, adunarea generală a acţiona-
rilor se va ţine tot la sediul societăţii la data 
de 11 decembrie 2018, ora 11.00, cu aceeași 
ordine de zi. Formularele de procură pentru 
participare la adunarea generală sunt dispo-
nibile la sediul societăţii. Procurile se vor 
depune în original la sediul societăţii, până la 
data de 28.11.2018 inclusiv. Materialele de 
interes pentru acţionari pentru această 
ședinţă de adunare generală se pot consulta 
la sediul societăţii, începând cu data de 
02.11.2018.

LICITAȚII
 

l ANIF - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare 
Buzău - Moldova Sud, Unitatea de Adminis-
trare Buzău cu sediul în Buzău, strada 
Frăsinet, nr. 2, organizează pe data de 
14.11.2018, ora 10.00, licitaţie de vânzare a 
mijloacelor fixe aprobate la casare: Lot 1. 
Auto Dacia Double Cab, AG-06-VYN, preţ 
de pornire 1645 cu TVA, defectă; Lot 2. Auto 
Dacia Double Cab, BZ-42-AIF, preţ de 
pornire 1950 lei cu TVA, defectă. Licitaţia va 
avea loc la sediul Unităţii de Administrare 
Buzău situate în strada Frăsinet, nr. 2, loc. 
Buzău. Următoarea licitaţie în caz de neadju-
decare va avea loc în localitatea Buzău, strada 
Frăsinet, nr. 2, în data de 20.11.2018, ora 
10.00, și în data de 26.11.2018, ora 10.00. 
Datele suplimentare privind organizarea lici-
taţiei, condiţiile pe care trebuie să le îndepli-
nească participanţii pentru a fi admiși și cota 
de cheltuieli de participare se pot obţine la 
telefon 0238.725.417, fax 0238.446.441. 
Mijoacele fixe pot fi vizionate în localitatea 
Buzău, strada Orizontului, nr. 1, între orele 
8.00 - 16.00.

l FC Petrolul SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publica in bloc pornind de la 
valoarea de evaluare redus cu 50%, respectiv 
suma de 21.694,63 lei fara TVA  bunurile 
mobile din patrimoniul debitoarei situate in 
incinta stadionului “Ilie Oana” - corp admi-
nistrativ  (mobilier, electronice, obiecte IT, 
aere conditionate, etc). Lista bunurilor se va 
consulta la sediul lichidatorului judiciar. 
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la lici-
taţie cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în 01.11.2018, ora 
12/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 08.11.2018, 15.11.2018, 
22.11.2018 si 29.11.2018 aceeași oră, în 
același loc.
 
l FC Petrolul SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publica in bloc pornind de la 
valoarea de evaluare, respectiv suma de 
112.011,06 lei fara TVA bunurile mobile din 
patrimoniul debitoarei situate in incinta 
stadionului “Ilie Oana” - stadion (dulapuri,-
mese, comode, TV, aere conditionate, cusete, 
instalatie sonorizare, instalatie iluminat, etc). 
Lista bunurilor se va consulta la sediul lichi-
datorului judiciar. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
01.11.2018, ora 13/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 08.11.2018, 15.11.2018, 22.11.2018 si 
29.11.2018 aceeași oră, în același loc.

l În ziua de 26.11.2018, ora 11.00, Primăria 
Comunei Moldoviţa organizează licitaţie 
publică pentru închiriere spații din clădirea 
cu destinația dispensar medical uman, din 
comuna Moldovița, județul Suceava, după 
cum urmează: 1.Spațiu cu destinația Cabinet 
medical uman -în suprafață utilă de 
17,29mp, împreună cu compartimentele: 

sală de așteptare -7,23mp, sală tratament 
-17,42mp, grup sanitar medici -3,44mp, 
vestiar -3,12mp, hol -5,05mp, cameră sterili-
zare -1,90mp, centrală termică -3,18mp, 
scări -2,52mp. Total suprafață: 61,15mp. 2.
Spațiu cu destinația Cabinet stomatologic -în 
suprafață utilă de 22,25mp, împreună cu 
compartimentele: sală de așteptare -7,23mp, 
grup sanitar pacienți -5,0mp, cameră sterili-
zare -1,89mp, centrală termică -3,17mp. 
Total suprafață: 39,54mp. 3.Spațiu cu desti-
naţia locuință de serviciu cabinet medical 
uman -în suprafață de 92,51mp. Ofertele se 
pot depune până pe data de 23.11.2018, ora 
12.00. Condițiile de participare la licitațiile 
publice sunt prevăzute în caietul de sarcini, 
care poate fi procurat de la Biroul Urbanism. 
Relaţii la sediul Primăriei -Biroul de Urba-
nism -telefon: 0230.336.190.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași, cu sediul în Călărași, str.1 Decem-
brie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călărași, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, 
reprezentând fostul spital Gurbănești, aflat 
în proprietatea privată a judeţului Călărași, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean 
Călărași nr.186/20.09.2018, privind apro-
barea vânzării, prin licitaţie publică cu stri-
gare, a unui imobil aflat în domeniul privat 
al judeţului Călărași. Imobilul scos la 
vânzare prin licitaţie publică cu strigare este 
compus din 12 construcţii, cu suprafaţa 
construită totală de 1.608,105mp și teren în 
suprafaţă măsurată totală de 23.380,61mp și 
și 23.352,11mp suprafaţa din acte și repre-
zintă fostul spital Gurbănești. Imobilul are 
numărul cadastral 286, înscris în Cartea 
Funciară nr.20999 a localităţii Gurbănești. 
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu stri-
gare este de 362.448Lei. Pasul de licitare este 
de 18.122Lei. Dosarul de licitaţie poate fi 
procurat zilnic de la sediul Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Călărași, din municipiul 
Călărași, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bloc 
A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călărași, 
începând cu data de 30.10.2018, ora 9.00, 
până pe data de 02.11.2018, ora 13.00, la 
preţul de 300Lei. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 7.249Lei. Documentele de 
participare la licitaţie sunt cele menţionate în 
Instrucţiunile constituite ca anexă la HCJ nr. 
186/20.09.2018 și vor fi depuse în plicuri 
sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de Admi-
nistrare a Domeniului Public și Privat al 
Judeţului Călărași, cu sediul în municipiul 
Călărași, str.1 Decembrie 1918, nr. 1A, Bloc 
24 (Flora), tronson 3, judeţul Călărași, până 
pe data de 09.11.2018, ora 13.00. Deschi-
derea plicurilor va avea loc la sediul Direcţiei 
Judeţene de Administrare a Domeniului 
Public și Privat al Judeţului Călărași în data 
de 13.11.2018, ora 11.00, în prezenţa tuturor 
ofertanţilor, urmând ca afișarea listei cu 
ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu 
strigare să aibă loc pe data de 13.11.2018, ora 
13.00, la sediul Direcţiei Judeţene de Admi-
nistrare a Domeniului Public și Privat al 
Judeţului Călărași. Licitaţia va avea loc în 
sala de ședinţe a Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public și Privat 
al Judeţului Călărași, pe data de 19.11.2018, 
ora 11.00. Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa d-nei/d-lui Enciu Dorina, 
telefon: 0342.405.912.

l Direcţia Judeţeană de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași, cu sediul în Călărași, str.1 Decem-
brie 1918, nr.1A, bl.A24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călărași, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, 
reprezentând fostul spital Dor Mărunt, aflat 
în proprietatea privată a judeţului Călărași, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean 
Călărași nr. 187/20.09.2018, privind aprobarea 
vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a 
unui imobil aflat în domeniul privat al jude-
ţului Călărași. Imobilul scos Ia vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare este compus din 11 
construcţii, cu suprafaţa construită totală de 
2.099mp și teren în suprafaţă măsurată totală 
de 23.406mp și 23.402mp suprafaţa din acte 
și reprezintă fostul spital Dor Mărunt. 
Imobilul are numărul cadastral 22560 (nr.
vechi 810), înscris în Cartea Funciară 
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii Dor 
Mărunt. Preţul de pornire al licitaţiei publice 

cu strigare este de 456.534Lei. Pasul de licitare 
este de 22.827Lei. Dosarul de licitaţie poate fi 
procurat zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene 
de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Călărași, din municipiul 
Călărași, str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bloc 
A24 (Flora), tronson 3, judeţul Călărași, înce-
pând cu data de 30.10.2018, ora 9.00, până pe 
data de 02.11.2018, ora 13.00, la preţul de 
300Lei. Garanţia de participare la licitaţie este 
de 9.131Lei. Documentele de participare la 
licitaţie sunt cele menţionate în Instrucţiunile 
constituite ca anexă la HCJ nr.187/20.09.2018 
și vor fi depuse în plicuri sigilate la sediul 
Direcţiei Judeţene de Administrare a Dome-
niului Public și Privat al Judeţului Călărași, 
cu sediul în municipiul Călărași, str.1 Decem-
brie 1918, nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson 3, 
judeţul Călărași, până pe data de 09.11.2018, 
ora 13.00. Deschiderea plicurilor va avea loc 
la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Călărași în data de 13.11.2018, ora 13.00, în 
prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca 
afișarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia 
publică cu strigare să aibă loc pe data de 
13.11.2018, ora 14.00, la sediul Direcţiei Jude-
ţene de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Călărași. Licitaţia va avea 
loc în sala de ședinţe a Direcţiei Judeţene de 
Administrare a Domeniului Public și Privat al 
Judeţului Călărași, pe data de 19.11.2018, ora 
14.00. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa d-nei Enciu Dorina, telefon: 
0342.405.912.

l Anunț privind licitația publică cu strigare 
pentru vânzarea terenului intravilan din 
Comuna Variaș. Comuna Variaș, cu sediul in 
loc.Variaș, nr.619, jud Timiș vinde, prin lici-
tație publică cu strigare, terenul intravilan, 
identificat prin C.F.nr.404966, în suprafață de 
8377 mp, având categoria de folosință 
pășune, proprietate privată a comunei, Prețul 
de pornire –10.052 Euro /46.905 lei; Pasul de 
licitare -200 Euro /934 lei; Garanția de partici-
pare -1000 Euro/4690 lei; Taxa de participare 
-1100 lei; Licitația publică cu strigare va avea 
loc la sediul vânzătorului, în data de 
26/11/2018 începând cu ora 10.00. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul Primăriei 
Variaș, tel. 0256/387563. Cererea de înscriere, 
taxa de participare, garanția de participare, 
împreuna cu documentele necesare în 
vederea participării la licitația publică cu stri-
gare se vor  depune până la data de 
23/11/2018, inclusiv, ora 15,00 la registratura 
Primăriei Variaș.  Taxa de participare la lici-
tație și garanția de participare se vor achita la 
casieria primăriei Variaș. Documentele nece-
sare pentru participarea la licitație: 1.Pentru 
persoane fizice: copie după actul de identitate, 
certificat fiscal eliberat de Directia de Taxe si 
Impozite din cadrul Primăriei pe raza căruia 
este domiciliul solicitantului (original/copie 
conform cu originalul). 2.Pentru persoane 
juridice: copie certificat constatator emis de 
ORC, certificatul de atestare fiscala eliberat 
de Administrația Finanțelor Publice în a cărei 
rază se află domiciliul fiscal (original); certi-
ficat fiscal  eliberat de Direcția de Taxe si 
Impozite din cadrul Primăriei pe raza căruia 
este domiciliul fiscal (original/copie conformă 
cu originalul ), împuternicire (după caz).      

l Debitorul Alomed Health SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: -Ecograf 
Doppler Tellus Fukuda -Preț pornire licitatie 
-3.836,40 Lei exclusiv TVA; -BTL 06 TOP 

LINE +BTL 07 (ultrasunete) -Preț pornire 
licitație -1.317,60 Lei exclusiv TVA; -BTL 09 
(MAGNO -terapie) -Preț pornire licitatie 
-1.544,40 Lei exclusiv TVA; -BTL VAC -Preț 
pornire licitatie -858,60 Lei exclusiv TVA; 
-BTL 5110 CU SONDA LASER 200MW/830 
-Preț pornire licitatie -1.562,40 Lei exclusiv 
TVA; -BTL 22 crioterapie -Preț pornire lici-
tatie -1.299,60 Lei exclusiv TVA; -masă gine-
cologie cu trei secțiuni -Preț pornire licitație 
-90,20 Lei exclusiv TVA; -Electrocauter 
Surton 120W -Preț pornire licitație -547,20 
Lei exclusiv TVA; -Colposcop Dr Camscop 
120 M cu accesorii -Preț pornire licitatie 
-1.136,00 Lei exclusiv TVA; -DL 850 M -Preț 
pornire licitație - 1.380,00 Lei exclusiv TVA; 
-Casetă luminoasă simplă față -Preț pornire 
licitație -33,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru mijloacele fixe 
aparținând Alomed Health SRL reprezintă 
20% din valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO49 BREL 0002 
0014 9996 0100 deschis la Libra Intrenet 
Bank -Suc. Ploiești până la orele 14.00 am din 
preziua  stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de participare la 
licitație pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru mijloacele fixe prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 08.11.2018, ora 
13:00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de licitații 
vor fi în data de 15.11.2018, 22.11.2018, 
29.11.2018, 06.12.2018, ora 13:00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Judeș Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro. 

l Turnatoria Centrala Orion S.A., societate in 
faliment, vinde urmatoarele bunuri: utilaje 
specifice turnatorie: linii formare turnare; linii 
formare - 2 mecanizate (2 si 3); linie formare/
turnare IMF Italia; instalatie regenerat nisip; 
masini de miezuit (Bicor); intalatie de 
preparat pulberi (Eirch Germania); masini de 
turnat centrifugal tip MTC consola (Ipcor); 
instalatie turnare continua bare; oale de 
turnare, poduri rulante diferite tonaje si 
dimensiuni; instalatie de sablat piese turnare 
(BR 60 SLIH), etc. echipamente de laborator: 
spectrograf; trusa incercari mecanice; specto-
metru de laborator; spectometru analitic; 
subler digital; defectoscop ultrasonic, etc. 
scule si echipamente: polizoare, bancuri de 
lucru, utilaje tamplarie strunguri tip paralel; 
strunguri tip carusel; masini de alezat si 
frezat; masina de frezat fus; masina de gaurit 
radiala; masina de mortezat; masina rectifcat 
universala, etc. birotica: calculatoare; impri-
mante; scanere; scaune de birou; dulapuri; 
rafturi, etc. Lista completa a bunurilor, poate 
fi consultata pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.andreiioan.ro. Licitatia se va tine in data 
de 02.11.2018 ora 11:00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va 
tine in data de 05.11.2018, 07.11.2018, 

09.11.2018, 12.11.2018, 14.11.2018, 
16.11.2018, 19.11.2018, 21.11.2018, 
23.11.2018, 26.11.2018, 28.11.2018, 
03.12.2018, 05.12.2018, 07.12.2018, 
10.12.2018, 12.12.2018, 14.12.2018, 
17.12.2018, 09.01.2019. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul lichida-
torului judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei. Dosarul de 
prezentare si conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Telefon/fax: 0244597808; email:office@
andreiioan.ro; mobil: 0723357858; www.
andreiioan.ro.

PIERDERI
 

l Pierdute Card Tahograf si Atestat profesi-
onal transport Marfa emise pe numele Soare 
Gheorghe. Le declar nule.

l Pierdut legitimatia student pe numele 
Răducanu Adrian eliberata de Politehnica 
Bucuresti. Declar nula.  

l Pierdut Certificat de Atestare Profesio-
nală eliberat de ARR Argeș pe numele Ioan 
Alexandru Gabriel. Se declară nul.

l Pierdut certificat de competență profesio-
nală pentru transport rutier de marfă cu 
numărul 0007839 pe numele Alina Luminița 
Cațan, eliberat de ARR. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesională 
a conducătorului auto - transport marfă și 
transport persoane și card tahograf digital, 
eliberate de ARR Vâlcea pe numele Ciutacu 
Constantin, din Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. 
Se declară nule.

l Pierdut legitimaţie de student pe numele 
Popescu Oana -Nicoleta emisă de Universi-
tatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, 
București.

l Pierdut Certificat constatator nr. 2794 pe 
numele Trofin A. Sorin -PFA, F36/445/2004, 
eliberat la data de 09.02.2018 de ORC 
Tulcea. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 12.628 
eliberat la data de 20.06.2017 de ORC Tulcea 
pe numele SC Benga SRL, pentru sediu 
punct de lucru -bar. Se declară nul.

l Pierdut registru unic de control al SC 
Extra Farm ACD SRL Farmacia Punkt 
Doamna Ghica.

l Pierdut legitimaţie de student pentru 
reduceri gratuitate la transport pe numele 
Mustaţă Violeta eliberată de ASE București.

l SC Design Ideea SRL, cu sediul în Bacău, 
str. Neptun nr. 4, sc. B, ap. 38, cu 
J04/94/2009, CUI 25005534, pierdut certifi-
cate constatatoare pentru sediul social și 
terţi. Le declar nule.

l Deteriorata Autorizatia de interpret si 
traducator 5608 din 11.12.2001, eliberata de 
Ministerul Justitiei. O declar nula.

l Asociația Casiopeea declară pierdut Certi-
ficatul de înscriere a persoanei juridice fără 
scop patrimonial nr.113/07.09.2011 eliberat 
de către Judecătoria Sector 1 București. Îl 
declară nul.
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Prof. univ. dr. Doina Anca Pleșca
Vicepreședinte Societatea Română de Pediatrie

DECESE


