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OFERTE SERVICIU
l Căutăm femeie, vârsta 40-60 ani, 
posesoare viză SUA, pentru cură-
țenie și gătit cămin bătrâne, Seattle, 
statul Washington, SUA. Minim 6 
luni. Condițiile sunt obligatorii. 
Rugăm trimiteți datele de contact la: 
mconstantines415@yahoo.com.

l SC Erdem Reclam SRL, cu sediul 
în Albești-Paleologu, jud.Prahova, 
angajează tehnician reclame. 
Condiție obligatorie: limba turcă 
nivel conversațional. Relații la 
tel.0723.094.672.

l Consola Grup Construct SRL 
angajeaza muncitori in constructii 
pentru santiere din Bucuresti (se 
asigura cazare). Relatii la telefon: 
0 2 1 3 2 1 3 6 3 9  / 0 2 1 3 2 7 1 0 5 0 
/0213271051 sau la sediul firmei din 
Bucuresti, Sector 3 Str. Zborului 
nr.6.

l Wirecard Romania SA angajează 
un Inginer de sistem în informatică  
COR 251203. Condiții: studii univer-
sitare  în ingineria sistemelor, experi-
ență 2 ani în domeniul cardurilor 
bancare și  limba engleză. CV-urile 
se primesc pe adresa: hr.ro@wire-
card.com.

l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești 
organizează concurs, în conformi-
tate cu dispoziţiile HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant, cu modificările și completă-
rile ulterioare, pentru ocuparea unui 
post vacant de asistent medical 
farmacie debutant, la farmacia cu 
circuit închis a spitalului, studii 
postliceale, fără vechime, pe peri-
oadă nedeterminată. Concursul 
constă în următoarele etape: selecţia 
dosarelor: 16.08.2019, ora 16.00-19 
august 2019, ora 16.00; proba scrisă, 
23.08.2019, ora 9.00 și interviul, 
28.08.2019, ora 9.00, la sediul Spita-
lului de Psihiatrie Drăgoești, strada 
Spitalului, nr.1, Drăgoești, judeţul 
Vâlcea. Înscrierile se fac la compar-
timentul RUNOS al Spitalului de 
Psihiatrie Drăgoești, judeţul Vâlcea, 
până în data de 16.08.2019, ora 
16.00, inclusiv, persoană de contact: 
Miroiu Maria, telefon: 0250.762.331.

l Primăria Comunei Gura Foii, 
județ Dâmbovița, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual de execuție vacant de 
șofer (microbuz școlar), din cadrul 
Aparatului Propriu de Specialitate 
al Primarului Comunei Gura Foii, 
județul Dâmbovița. Având în vedere 
prevederile art.7 din anexa HG 
286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
actualizată: a)Denumirea postului 
p e n t r u  c a r e  s e  o r g a n i z e a z ă 
concursul: -post contractual de 
execuție vacant de șofer (microbuz 
școlar);  b)Nivelul studii lor și 
vechimea necesare ocupării postului 
p e n t r u  c a r e  s e  o r g a n i z e a z ă 
concursul: 1.Să îndeplinească condi-
țiile de studii a absolvirii a cel puțin 
8 clase; 2.Vechime în muncă minim 
5 ani; c)Data, ora și locul de desfășu-
rare a acestuia: -concursul se va 
organiza în data de 23.08.2019, ora 
10.00, proba scrisă, și 27.08.2019, 
ora 10.00, interviul; -locul desfășu-
rării este la sediul Primăriei Com.
Gura Foii; d)Data-limită până la 
care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs și datele de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei: -data-limită 
de depunere dosare este 14.08.2019, 
la sediul Primăriei Com.Gura Foii. 
Dosarele de concurs se depun la 
secretarul Primăriei Comunei Gura 
Foii, iar pentru informații suplimen-
tare ne puteți contacta la numărul 
de telefon: 0245.711.586.

l Spitalul Municipal Caracal, cu 
sediul în Caracal, str.Plevnei, nr.36, 
județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, conform HG nr.286/2011, 
a următoarelor posturi vacante 
contractuale: 1.îngrijitoare- 12 
posturi. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -studii: minimum 
școală generală; -fără condiție de 
vechime. 2.fochist II- 1 post. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: -studii: calificare în meseria 
de fochist; -autorizație ISCIR 
fochist; -vechime în meseria de 
fochist: minimum 6 ani. Înscrieri în 
perioada: 01.08.2019-14.08.2019, 
zilnic, între orele 07.30-09.00 și 
13.00-14.30, la sediul unității. Proba 
scrisă: 09.09.2019, ora 10.00; Proba 
interviu: 12.09.2019, ora 10.00. 
Informații suplimentare la sediul 
unității, la telefon: 0249.512.880, 
int.190, pe: www.smcaracal.webs.
com.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
„Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare, str.
Victor Babeș, nr.34, județul Mara-
mureș, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: -1 post de 
asistent medical generalist la 
Compartiment endoscopie bronșică; 
-1 post de asistent medical generalist 
la Compartiment Îngrijiri Paliative 
și Recuperare Medicală Boli Respi-
ratorii. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcțiilor contractuale sunt: 
-studii postliceale sau echivalente/

studii de scurtă durată/studii superi-
oare în specialitate; -certificat de 
membru al OAMGMAMR, însoțit de 
avizul pe anul 2019; -șase luni 
vechime în specialitate; -absolvenți 
ai modulelor introductive și avan-
sate de îngrijiri paliative pentru 
Compartimentul de Îngrijiri Palia-
tive și Recuperare Medicală Boli 
Respiratorii. Concursul se va desfă-
șura conform calendarului următor: 
-14.08.2019, termenul-limită de 
depunere a dosarelor; -23.08.2019, 
proba scrisă, ora 10.00; -28.08.2019, 
proba interviu, ora 10.00. Relații 
suplimentare la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae 
Rușdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeș, nr.34, județul Maramureș, 
telefon: 0262.275.995, interior: 114, 
site: www.spitalpneumobaiamare.ro

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
„Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare, str.
Victor Babeș, nr.34, județul Mara-
mureș, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale temporar 
vacante în conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare: -1 post de 
registrator medical la Compartiment 
spitalizare de zi; -1 post de regis-
trator medical la Secția Pneumologie 
I. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcțiilor contractuale sunt: 
-diplomă de studii medii de speciali-
tate sau diplomă de studii medii; 
-curs operare calculator; -fără 
vechime. Concursul se va desfășura 
conform calendarului următor: 
-07.08.2019, termenul-limită de 
depunere a dosarelor; -19.08.2019, 
proba scrisă, ora 10.00; -22.08.2019, 

proba interviu, ora 10.00. Relații 
suplimentare la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae 
Rușdea” Baia Mare, str.Victor 
Babeș, nr.34, județul Maramureș, 
telefon: 0262.275.995, interior: 114, 
site: www.spitalpneumobaiamare.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu 
sediul în localitatea București, str. 
Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1, în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii  contractuale temporar 
vacante, pe durată determinată: -1 
(un) post asistent medical, generalist 
(PL) -Secţia Clinică X Boli Infecţi-
oase Copii; -1 (un) post asistent 
medical, debutant, generalist (PL) 
Secţia Clinică X Boli Infecţioase 
Copii; -1 (un) post asistent medical, 
debutant, generalist (PL) -Comparti-
ment Primiri Urgențe de Speciali-
tate. Concursul se va desfășura la 
sediul institutului, după următorul 
calendar: -Termenul de depunere a 
dosarelor: 07.08.2019, ora 13.00; 
-Proba psihologică: în data de 
19.08.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: 
în data de 22.08.2019, ora 10.00; 
-Proba  prac t i că :  în  data  de 
28.08.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -pentru postul de asistent 
medical, generalist (PL): -diploma 
de școală sanitară sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenților 
liceelor sanitare, promoțiile 1976-
1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 

postliceale sanitare; -6 luni vechime 
ca asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului; -pentru postul de 
asistent medical, debutant, genera-
list (PL): -diplomă de școală sanitară 
sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoțiile 1976-1994, inclusiv, 
cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare; -fără vechime ca asistent 
medical; -concurs pentru ocuparea 
postului. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Insti-
tutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.Dr.
Matei Balș”, persoană de contact: 
teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, 
adresă e-mail: marius.stefan@matei-
bals.ro.

l Institutul Naţional de Boli Infec-
ţioase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu 
sediul în localitatea București, str. 
Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1, în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractual vacante, pe 
durată nedeterminată: -1 (un) post 
îngr i j i toare  (G)  -Ster i l i zare . 
Concursul se va desfășura la sediul 
inst i tutului ,  după următorul 
calendar: -Termenul de depunere a 
dosarelor: 14.08.2019, ora 13.00; 
-Proba psihologică: în data de 
26.08.2019, ora 10.00; -Proba scrisă: 

ELECTRICA FURNIZARE SA, cel mai mare furnizor de energie electrică și

gaze naturale, având sediul în București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare, nr.

1A, organizează procedura de achiziție pentru atribuirea acordului cadru de

prestare “SERVICII AGENŢIE SPECIALIZATĂ ÎN ACHIZIŢIE SPAŢIU MEDIA”.

Participarea operatorilor economici interesați la procedura de achiziție este

condiționată de semnarea în prealabil a unui Acord de confidențialitate cu

ELECTRICA FURNIZARE SA. Formularul “Acord de confidențialitate” poate

fi consultat și descărcat de pe site-ul nostru la adresa:

 https://eachizitii.electricafurnizare.ro:7443/transfer/index.php/s/EKyUGhQxeJAgiFk

accesând secțiunea “SERVICII AGENŢIE SPECIALIZATĂ ÎN ACHIZIŢIE

SPAŢIU MEDIA”.

Dată limită pentru înscrierea la procedura de achiziție, prin transmiterea

Acordului de confidențialitate semnat, este 5.08.2019.
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în data de 28.08.2019, ora 10.00; 
-Proba  prac t i că :  în  data  de 
04.09.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs pentru postul de 
îngrijitoare (G), candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-şcoală generală; -concurs pentru 
ocuparea postului; -nu necesită 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Insti-
tutului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului Naţi-
onal de Boli Infecţioase „Prof.Dr.
Matei Balş”, persoană de contact: 
teh.ec.Stefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055, 
adresă e-mail: marius.stefan@matei-
bals.ro.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, Şos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale temporar 
vacante, de: -asistent medical debu-
tant (PL) specialitatea generalist, 3 
posturi; -registrator medical, 3 
posturi; -infirmieră debutant, 1 post; 
c o n f o r m  H . G . n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 19.08.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
23.08.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii de studii şi vechime: -pentru 
asistent medical debutant (PL) 
specialitatea generalist: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sanitară 
sau echivalentă -specialitate genera-
list sau -diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, -nu necesită 
vechime; -pentru infirmieră debu-
tant: -şcoală generală, -nu necesită 
vechime;  -pentru  reg is t rator 
medical: -diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii 
medii, -minim 6 luni vechime în 
activitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 07.08.2019 inclusiv, 
ora 15.00, la sediul institutului, 
serviciul RUNOS, cam.10. Relaţii 
suplimentare la sediul institutului, 
S e r v i c i u l  R U N O S ,  t e l e f o n : 
021.319.50.87.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, Şos.
Fundeni, nr.258, sector 2, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante, de: 
-asistent medical (PL) specialitatea 
generalist, 4 posturi; -asistent 
medical (PL) debutant specialitatea 
generalist, 5 posturi; -asistent 
medical (PL) debutant specialitatea 
laborator, 1 post; -asistent medical 
(PL) principal specialitatea genera-
list, 2 posturi; -infirmieră, 5 posturi; 
-infirmieră debutant, 10 posturi; 
-brancardier, 1 post; -registrator 
medical, 5 posturi; -referent de 
specialitate gr.III la Serviciul de 
Management al calităţii serviciilor 
medicale, 1 post; -referent de speci-
alitate debutant la Serviciul de 
Management al calităţii serviciilor 
medicale, 1 post; -şofer autosanitară 
III, 1 post; -inginer specialist gr.IA, 
specialitate tehnologia construcţiilor 
de maşini (TCM) la Serviciul tehnic, 
1 post; -funcţionar la Seviciul admi-
nistrativ, 1 post; -muncitor necali-

ficat, 1 post; -muncitor calificat tr.IV 
l i f t i e r,  1  p o s t ;  c o n f o r m 
H.G.nr.286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 26.08.2019, ora 10.00; 
- P r o b a  i n t e r v i u  î n  d a t a  d e 
30.08.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii de studii şi vechime: -pentru 
asistent medical (PL) specialitatea 
generalist: -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sanitară sau echiva-
lentă -specialitate generalist sau 
-diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, -minim 6 
luni vechime în specialitate; -pentru 
asistent medical (PL) debutant 
specialitatea generalist: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sanitară 
sau echivalentă -specialitate genera-
list sau -diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
-nu necesită vechime; -pentru asis-
tent medical (PL) debutant speciali-
tatea laborator: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sanitară sau 
echivalentă -specialitate laborator 
sau -diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, -nu nece-
sită vechime; -asistent medical (PL) 
principal specialitatea generalist: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sanitară sau echivalentă 
-specialitate generalist sau -diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997, -examen pentru obţi-
nerea gradului de principal, -minim 
5 ani vechime ca asistent medical; 
-pentru infirmieră: -şcoală generală, 
-curs de infirmiere organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Gene-
ralişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane şi 
certificare, -minim 6 luni vechime în 
activitate; -pentru infirmieră debu-
tant: -şcoală generală, -nu necesită 
vechime; -pentru brancardier: 
-şcoală generală, -nu necesită 
vechime;  -pentru regis trator 
medical: -diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii 
medii, -minim 6 luni vechime în 
activitate; -pentru şofer autosani-
tară III: -permis de conducere 
pentru şofer profesionist valabil 
pentru autovehicule din categoriile 
B şi C; -pentru referent de speciali-
tate gr.III: -diplomă de licenţă, 
-minim 6 luni vechime în speciali-
tate; -pentru referent de specialitate 
debutant: -diplomă de licenţă, -nu 
necesită vechime; -pentru inginer 
specialist gr.IA: -diplomă de licenţă 
în specialitatea tehnologia construc-
ţiilor de maşini (TCM), -minim 6 
ani şi 6 luni vechime în specialitate; 
-pentru funcţionar: -diplomă de 
bacalaureat sau diplomă de absol-
vire a şcolii generale, -minim 6 luni 
vechime în activitate; -pentru 
muncitor necalificat: -şcoală gene-
rală, -nu necesită vechime; -pentru 
muncitor calificat tr.IV -liftier: 
-şcoală generală, -autorizaţie liftier, 
-nu necesită vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la  concurs  până  la  data  de 
14.08.2019 inclusiv, ora 15.00, la 
sediul  inst i tutului ,  serv ic iu l 

RUNOS, cam.10. Relaţii suplimen-
tare la sediul institutului, Serviciul 
RUNOS, telefon: 021.319.50.87.

l Clubul Sportiv Universitar  Poli-
tehnica Timişoara organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante conform H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completări le  ulterioare (H.G. 
nr.1027/2014, H.G. nr. 427/2015, 
H.G. nr.269/2016, OUG 90/2017) 1. 1 
post de administrator financiar (S), 
poziţia nr.9 în statul de funcţii al 
C.S.U. Politehnica Timişoara, studii 
superioare de specialitate absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul economic, profilul 
contabi l l i tate / informat ică  de 
gestiune, certificat competente digi-
tale- operare calculator vechime în 
muncă - minim  9 ani, vechime in 
specialitatea studilor: minim 3 ani în 
domeniul financiar-contabil în enti-
tăți publice, cunoştinţe programe 
contabile si sisteme de raportare a 
situatilor financiare in sector public, 
programe contabile, – sediul C.S.U. 
Politehnica Timişoara; Proba scrisă 
va avea loc: - în data de 23.08.2019, 
ora  9.00, la  sediul C.S.U. Politeh-
nica Timişoara; Interviul va avea 
loc: - în data de 29.08.2019, ora 9.00, 
la sediul C.S.U. Politehnica Timi-
şoara. Data limită pentru depunerea 
dosarelor de concurs: in cele 10 zile 
lucratoare de la afisare. 2. 1 post de 
expert sportiv (S), poziţia nr.5 în 
statul de funcţii al C.S.U. Politeh-
nica Timişoara, studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
specializare management sportiv sau 
Dreptul Sportului, vechime în 
muncă - minim 3 ani, cunoştinţe 
operare PC, - sediul C.S.U. Politeh-
nica Timişoara; Proba scrisă va avea 
loc: - în data de 23.08.2019, ora  
12.00, la  sediul C.S.U. Politehnica 
Timişoara. Interviul va avea loc: - în 
data de 29.08.2019, ora 12.00, la 
sediul C.S.U. Politehnica Timişoara. 
Data limită pentru depunerea dosa-
relor de concurs: in cele 10 zile lucra-
toare de la afisare. Bibliografia si 
informaţiile suplimentare se obţin la 
sediul C.S.U. Politehnica Timişoara 
ş i  l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0256/493144.

l Primăria comunei Popeşti, cu 
sediul în localitatea Popeşti, județul 
Iaşi organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de Conducător/ mecanic –
autogreder -Muncitor calificat III în 
cadrul Compartimentului de Gospo-
dărire Comunală UAT Popeşti. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei comunei Popeşti, județul 
Iaşi astfel: proba scrisă în data de 
26.08.2019, ora 10.00, proba practică 
şi interviul în data de 29.08.2019 ora 
09.00 respectiv ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale prevăzute de art.3 din 
Anexa la H.G nr.286/2011, actuali-
zată; Condiții specifice: Studii medii, 
deținător permis auto categoria B, 
certificat competențe profesionale 
maşinist la maşini pentru terasa-
mente sau certificat competențe 
profesionale maşinist la maşini 
pentru terasamente în curs de obți-
nere, vechime în muncă– 3 ani, 
disponibilitate de lucru în program 
f lexibil, apt din punct de vedere 
medical. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 

până la data de 14.08.2019, ora 
12.00 la sediul Primăriei Popeşti, 
județul Iaşi. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei comunei Popeşti, 
persoană de contact consilier Agapie 
Mihaiela, telefon 0760259353 sau 
prin email primariapopesti@gmail.
com.

l Direcţia Audit Intern a Ministe-
rului Apărării Naţionale organizează 
concurs pentru ocuparea unor 
posturi de auditor gr. I la Secţia 
audit intern teritorială nr. 4 Cluj-Na-
poca, Secţia audit intern teritorială 
nr. 5 Braşov, respectiv la Secţia audit 
intern teritorială nr. 7 Buzău şi a 
unui post de consilier juridic gr. IA 
la Secţia Audit Intern teritorială nr. 
7 Buzău. Concursul se organizează 
conform prevederilor Regulamen-
tului- cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, şi Normelor privind 
ocuparea prin concurs ori examen a 
unui post vacant sau temporar 
vacant de personal civil contractual 
în Ministerul Apărării Naţionale, 
aprobate cu Ordinul ministrului 
apărării naţionale nr. M.68/2015.  La 
concurs, pentru funcțiile de auditor 
gr. I, pot participa numai candidaţii 
care au fost avizaţi favorabil la 
interviul  de avizare,  susţinut 
conform pct. 2.3.4.1. din Normele 
generale privind exercitarea activi-
tăţii de audit public intern, aprobate 
p r i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.1086/2013. Acest aviz nu este 
necesar pentru candidații la postul 
de consilier juridic gr. IA. Detalii 
privind posturile scoase la concurs, 
desfăşurarea interviului de avizare şi 
a probelor de concurs: -studii univer-
sitare de l icenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite  cu 
diplomă de licenţă, sau echivalente, 
în ştiinţe economice sau ştiinţe ingi-
nereşti (pentru posturile de auditor 
gr. I), respectiv ştiințe juridice 
(pentru postul de consilier juridic gr. 
IA); -experienţă în specialitatea 
studiilor cerute: minim 4 ani; -locul 
de desfăşurare a interviului de 
avizare (doar pentru funcțiile de 
auditor gr. I) şi a probelor de 
concurs: sediul Direcţiei audit 
intern, situat în situat în str. Drumul 
Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucureşti; 
-data şi ora desfăşurării interviului 
de avizare (doar pentru funcțiile de 
auditor gr. I):10.09.2019, începând 
cu ora 10.00; -data şi ora desfăşu-
rării probelor de concurs: 11.09.2019, 
începând cu ora 10.00 (prima probă 
de  concurs  -proba  scr i să)  ş i 
18.09.2019, începând cu ora 10.00 (a 
doua probă de concurs- interviul); 
-locul şi data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: sediul Direcţiei 
audit intern, până la data de 
14.08.2019 ora 16.00. Detaliile 
privind documentele solicitate, 
condiţiile generale şi specifice, calen-
darul desfăşurării interviului de 
avizare şi probelor concursului, 
precum şi tematica şi bibliografia 
sunt afişate la sediul Direcţiei audit 
intern (str. Dr. Taberei nr. 7-9, sector 

6, Bucureşti), precum şi pe pagina 
de Internet a Direcţiei audit intern 
dai.mapn.ro/pages/view/102 şi pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii 
suplimentare pot fi obţinute la tel. 
0 2 1  3 1 5 5 4 8 5  i n t .  2 3 2 1  s a u 
0754.015.947, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren intravilan, 4000 mp, 
deschidere 28 m, drum asfaltat, 
poziţia sud şi casă 70 mp, grajd, 
anexe + alte dependinţe, com. 
Dofteana, str. Ştefan Vodă, jud. 
Bacău. Detalii preţ- 0744.555.824.

CITAŢII
l Numitul Alexa Gheorghe Cris-
tinel,  este chemat în calitate de 
parat la data de 02.09.2019, orele 
08.30 la Judecătoria Iaşi, complet 
C01m, în dosarul 28477/245/2018 
având ca obiect actiune in consta-
tarea calității de unic moştenitor, în 
contradictoriu cu reclamanta Alexa 
Valeria.

l Numiții Opriş Istvan şi dr.Bota 
Grigore sunt chemați în data de 
06.08.2019 la Judecătoria Sighe-
tu-Marmației, în calitate de pârâți în 
dosar nr.222/307/2019, având ca 
obiect uzucapiune.

l Numita Ionescu Elena (fostă 
Duțu) ,  cu  u l t imul  domic i l iu 
cunoscut în com.Valea Stanciului, 
sat Horezu Poenari, jud.Dolj, este 
citată în data de 02.09.2019, ora 
8.30,  la Judecătoria Craiova, 
complet C11, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.23886/215/2018, având ca 
obiect partaj succesoral, reclamantă 
fiind Ghiorghiță Dumitra.

l Se comunica paratului Ciobotaru 
Victor, cu domiciliul in Bucuresti, 
sect1, str Movilitei nr. 2 , dispozitivul 
sentintei civile nr 885/2019 din data 
de 23 mai 2019 pronuntata  de Jude-
catoria Caracal in dosarul nr 
5225/207/2018 avand ca obiect 
succesiune prin care s-a admis acti-
unea.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii/hale pentru depozitare dotate 
cu logistica aferentă transportului şi 
manipulării. Detaliile complete pot fi 
găsite pe site-ul www.anaf.ro, secti-
unea “Anunţuri” - “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri şi servicii”.

l SC Lidl Discount SRL, cu sediul 
în sat Nedelea, comuna Ariceşti 
Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot, 
km 73+810, județul Prahova, anunță 
public solicitarea de obținere a auto-
rizației de mediu pentru obiectivul 
„Supermarket LIDL” amplasat în 
municipiul Moreni, Str. Capitan 
Pantea Ion, nr.21, județul Dâmbo-
vița. Eventualele propuneri şi 
sugestii  din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris şi sub semnătură 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Dâmbovița, din municipiul 
Târgovişte, Calea Ialomiței, nr.1, în 
zilele de luni–joi, între orele 8.00–
16.30 şi vineri între orele 8.00–14.00.

l Comautosport SA, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul.Basarabia, nr.250, 
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biroul 7, anunță publicul interesat 
asupra demarării etapei de intenție 
de elaborare pentru documentația 
¨plan urbanistic zonal- “construire 
amsamblu mixt de birouri, servicii 
și  comerț 2S+P+6E+Et”, Str. 
Amurgului, Nr.3, Municipiul Timi-
șoara. Observațiile și propunerile 
pot fi transmise în termen de 10 de 
zile. Persoana responsabilă cu 
informarea și consultarea publi-
cu lu i :  inspec toru l  de  zona , 
B d . C . D . L o g a  n r. 1 ,  t e l e f o n 
0256.408.464, e-mail: dezvoltareur-
bana@primariatm.ro.

l Informare. Această informare 
este efectuată de Administrația 
Bazinală de Apă Banat, Timișoara, 
B-dul  Mihai  Vi teazu,  nr.32 , 
tel.0256.491.848, fax: 0256.491.798, 
e-mail@dab.rowater.com, ce intenţi-
onează să solicite de la Adminis-
trația Națională „Apele Române” 
aviz de gospodărire a apelor pentru 
desfășurarea unor investiții privind 
realizarea lucrării: „Închidere linie 
de apărare, mal stâng râul Șasa la 
Poieni, județul Timiș”, lucrarea este 
amplasată în com.Pietroasa, sat 
Poieni, jud.Timiș. Lucrările sunt 
localizate în albia minoră a Râului 
Șasa, în intravilanul com.Pietroasa, 
sat Poieni, jud.Timș, pe terenuri 
care din punct de vedere juridic 
sunt în proprietatea statului și în 
administrarea Administrației Nați-
onale „Apele Române”. Această 
investiţie este nouă. Scopul lucră-
rilor proiectate pentru „Închidere 
linie de apărare, mal stâng râul 
Șasa la Poieni, județul Timiș” 
Etapa II: Închidere linie de apărare 
L=1420m (gabioane, praguri); 
Închidere linie de apărare cu gabi-
oane L=1420m, 15buc; praguri 
10buc. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obţină infor-
maţii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menţionată. Persoa-
nele care doresc să transmită obser-
vaţii, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa de 
m a i  s u s  s a u  t e l e f o n i c  l a 
nr.0744.790.539.

SOMAŢII
l  S e c ţ i a  C i v i l ă .  D o s a r 
nr.868/55/2019. Data: 19.06.2019. 
Somaţie. Se aduce la cunoștinţă că 
pe rolul Judecătoriei Arad se află 
dosarul nr. 868/55/2019, cu termen 
de soluţionare la data de 20 septem-
brie 2019, având ca obiect cererea 
formulată de Gordea Constantin și 
Gordea Rodica, pentru constatarea 
dobândirii de către aceștia a drep-
tului de proprietate cu titlu de 
uzucapiune, asupra unei suprafeţe 
de 178mp teren intravilan, înscris în 
C F  n r. 3 4 8 6 4 8  A r a d ,  n r. t o p . 
1/c.1.a.1.4.a.1.b/921/2, înscris în CF 
vechi 950-Bujac, din suprafaţa 
totală de 389 mp, înscris ca proprie-
tate tabulară a defunctei Kiss 
Rozalia. Persoanele interesate pot 
face opoziţie la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o lună 
de la data publicării prezentei 
somaţii. Președinte, Doina Liliana 
Chila. Grefier, Marcela Tudoran.

ADUNĂRI GENERALE
l GRIRO S.A. Sediu social: Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1; J40/240/1991; C.U.I. RO 
1576509; Capitalul social subscris și 
vărsat: 34.355.477,50 RON. Convo-
care: În conformitate cu prevederile 
art. 117 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și ale art. 
17.3. lit. a) din Actul Constitutiv al 
GRIRO S.A (denumită în conti-
nuare și „Societatea”), Consiliul de 
Administraţie al Societăţii convoacă 
acţionarii Societăţii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 29.08.2019 pentru a parti-
cipa în ziua de 04.09.2019, ora 13:00, 
la sediul Societăţii din București, 
Calea Griviţei  nr. 355-357, Sector 1 
–Sala de Consiliu, et. 2 din Clădirea 
A d m i n i s t r a t i v ă  G R I R O ,  l a 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, care va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1) Confirmarea, 
ratificarea și aprobarea de către 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor GRIRO S.A. a Deciziei 
Consiliului de Administraţie al 
G R I R O  S . A .   d i n  d a t a  d e 
13.06.2019,  privind prelungirea 
Acordului de Împrumut nr. FA 
4505/20.06.2018, încheiat între 
GRIRO S.A.  ș i  VISTA Bank 
(România) S.A. (fosta MARFIN 
Bank  (România) S.A) cu o durată 
de un an, în aceleași condiţii finan-
ciare și de garantare, precum și a 
actelor încheiate în acest sens între 
GRIRO S.A.  ș i  VISTA Bank 
(România) S.A. (fostă MARFIN 
Bank  (Romania) S.A). 2) Aprobarea 
confirmării și a ratificării manda-
tului Directorului General al 
GRIRO S.A. astfel cum a fost 
acordat prin Decizia Consiliului de 
Administraţie al GRIRO S.A.  din 
data de 13.06.2019. 3) Aprobarea 
împuternicirii unei persoane care va 
îndeplini formalităţile de publicare 
și înregistrare a hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor.  4) Diverse. În cazul în care la 
data menţionată mai sus nu se întru-
nesc condiţ i i le  de val iditate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă și se fixează în temeiul art. 
118 din Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și ale art. 
17.12. din Actul Constitutiv al 
Societăţii, cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor Societăţii, pentru data de 
05.09.2019, ora 13:00, în același loc, 
cu aceeași data de referinţă și având 
aceeași ordine de zi ca prima 
adunare. Începând cu data de 
29.08.2019, convocatorul, documen-
tele și materialele informative referi-
toare la aspectele incluse pe ordinea 
de zi, precum și proiectele de hotă-
râri, pot fi consultate și/ sau procu-
rate de către acţionarii Societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00–
16.00 la/ de la sediul Societăţii. La 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe și să voteze acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 29.08.2019, în mod direct 
sau reprezentaţi de către alte 
persoane, pe bază de procură 
specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv al Socie-

tăţii .   Formularul de procură 
specială se poate obţine începând cu 
data de 29.08.2019 și care completat 
și  semnat se poate depune în 
original până pe data de 03.09.2019, 
ora 13:00, la sediul Societăţii din 
Bucureșt i ,  Calea Griviţei  nr. 
355-357, Sector 1. Consiliul de 
Administraţie al GRIRO S.A., 
Reprezentat prin Dl. Constantin 
Toma, în calitate de Vicepreședinte.                  

l Griro Tower S.A., Sediu social: 
Bucureșt i ,  Calea Griviţei  nr. 
355-357, Bloc Turn GRIRO, et. 1, 
birou nr. 5, Sector 1; J40/808/2012; 
C.U.I. 29591487; Capitalul social 
subscris și vărsat: 3.242.865 RON. 
Convocare: În conformitate cu 
prevederile art. 117 din Legea socie-
tăţilor  nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare și ale art. 17.3.  lit. a) din Actul 
Constitutiv al Griro Tower S.A. 
(denumită în continuare și „Socie-
tatea”), Administratorul Unic al 
Societăţii, convoacă acţionarii Socie-
tăţii înregistraţi în Registrul Acţio-
nar i lo r  l a  s fâr ș i tu l  z i l e i  de 
29.08.2019 pentru a participa în ziua 
de 04.09.2019, ora 14:00, la sediul 
din București, Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1 -Sala de Consiliu, 
et. 2 din Clădirea Administrativă 
GRIRO, la Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, care 
va avea următoarea ordine de zi: 1) 
Confirmarea, ratificarea și apro-
barea de către Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionari lor 
GRIRO Tower S.A. a Actului Adiţi-
onal nr. 1/19.06.2019 privind prelun-
girea Acordului de Împrumut nr. FA 
4504/20.06.2018, încheiat între 
GRIRO Tower S.A. și VISTA Bank 
(România) S.A. (fostă MARFIN 
Bank (România) S.A) cu o durată de 
un an, în aceleași condiţii financiare 
și de garantare. 2). Aprobarea 
confirmării și a ratificării manda-
tului Administratorului Unic al 
GRIRO Tower  S .A .  p r iv ind 
semnarea Actului Aditional nr. 
1/19.06.2019 privind prelungirea 
Acordului de Împrumut nr. FA 
4504/20.06.2018, încheiat între 
GRIRO Tower S.A. și VISTA Bank 
(România) S.A. (fosta MARFIN 
Bank  (România) S.A). 3) Aprobarea 
împuternicirii unei persoane care va 
îndeplini formalităţile de publicare 
și înregistrare a hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor. 4) Diverse. În cazul în care la 
data menţionată mai sus nu se întru-
nesc condiţ i i le  de val iditate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă și se fixează în temeiul art. 
118 din Legea societăţilor  nr. 
31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și ale art. 
17.12. din Actul Constitutiv al 
Societăţii, cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor Societăţii, pentru data de 
05.09.2019, ora 14.00, în același loc, 
cu aceeași data de referinţă și având 
aceeași ordine de zi ca prima 
adunare. Începând cu data de 
29.08.2019, convocatorul, documen-
tele și materialele informative referi-
toare la aspectele incluse pe ordinea 
de zi, precum și proiectele de hotă-
râri, pot fi consultate și/ sau procu-
rate de către acţionarii Societăţii, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00–
16.00 la/ de la sediul Societăţii. La 

Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe și să voteze acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la data de referinţă, 
respectiv, 29.08.2019, în mod direct 
sau reprezentaţi de către alte 
persoane, pe baza de procură 
specială, în conformitate cu preve-
derile Actului Constitutiv. Formu-
larul de procură specială se poate 
obţ ine  începând cu  data  de 
29.08.2019 și care completat și 
semnat se poate depune în original 
până pe data de 03.09.2019, ora 
14.00, la sediul Societăţii. Adminis-
tratorul Unic al GRIRO Tower S.A., 
Dl. Romeo Codreanu.            

l Convocator: Preșdintele Consi-
liului de Administraţie al S.C 
TUBAL Metalica S.A, cu sediul 
social în București, sector 5, str. 
Înclinată, nr.129, cod unic de înre-
gistrare RO 15086795, având număr 
de ordine în Registrul Comerţului 
J40/13055/2002, la solicitarea acţio-
narilor reprezentând 69.9% din 
capitalul societăţii, convoacă la 
sediul societăţii pentru data de 
02.09.2019 orele 9:00, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor, pentru discutarea și aprobarea 
următoarelor puncte ce alcătuiesc 
ordinea de zi: 1.Deschiderea de 
conturi  curente (în lei și valută) la 
Libra Internet Bank S.A; 2. Contrac-
tarea unuia sau mai multor credite 
bancare de la Libra Internet Bank 
SA și garantarea acestui/ acestor 
credit/e cu bunuri aflate în patrimo-
niul societăţii, precum și cu alte 
tipuri de garanţii; 3. Împuternicirea 
persoanei –Ghita Gheorghe -admi-
nistrator al societăţii, care să repre-

zinte societatea pentru îndeplinirea 
formalităţilor necesare la deschi-
derea de conturi, contractarea credi-
tului și constituirea garanţiilor, 
precum și stabilirea limitelor de 
competenţă ale acestei persoane. 
Sunt convocaţi să participe la 
adunare toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor S.C. Tubal 
Metalica S.A. la data de 01.09.2019. 
În cazul în care cvorumul necesar 
nu se va întruni la data menţionată, 
Adunarea generală extrordinară  se 
va ţine la data de 03.09.2019, la 
aceeași ora și în același loc, cu 
aceeași ordine de zi. Documentele și 
materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunării pot fi obţinute de la 
sediul societăţii. Acţionarii pot 
participa la adunare personal sau 
prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispoziţi-
ilor legale. Procura specială se 
depune la sediul societăţii conform 
prevederilor legale. Președintele 
Consiliului de Administraţie Ghita 
Gheorghe.

l Convocare: Administratorul unic 
al S.C. MACOMB S.A., înmatricu-
lată sub nr. J40/345/1991, CUI 
1568174, cu sediul în București, 
sectorul 1, str. Pictor Stahi nr.9, 
parter, corp principal, camera 5, în 
temeiul art. 117 din Legea Societă-
ţilor Comerciale nr. 31/1990, repu-
bl icată ,  Convoacă Adunarea 
generală extraordinară a acţiona-
rilor S.C. MACOMB S.A., pentru 
data de 02 septembrie 2019, ora  
11.00.  Sedinţa adunării generale 
extraordinare a acţionarilor va avea 
loc la sediul societăţii. La această 
adunare sunt invitaţi să participe 
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acţionarii aflaţi în evidenţa la S.C. 
Depozitarul Central S.A., la sfârşitul 
zilei de 23 august 2019. În cazul în 
care adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor nu va putea deli-
bera în mod valid din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare generală 
se va întruni pe data de 03 septem-
brie 2019, ora 11.00, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi  ordine de zi. Ordinea de 
zi este următoarea: 1. Prezentarea 
spre dezbatere şi aprobare a declan-
şării procedurii de majorare a capi-
t a l u l u i  s o c i a l  a l   S o c i e t ă ţ i i 
Comerciale MACOMB S.A. prin 
aport în natură, în favoarea Statului 
Român, prin Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, cu 
valoarea a 3 terenuri pentru care 
S.C. MACOMB S.A. obţinut în anul 
2000 certificatele de atestare a drep-
tului de proprietate, dupa cum 
urmează: A. Teren în suprafaţa de 
12.288,18 mp, situat în Şoseaua Olte-
niţei nr. 147, comuna Popeşti Leor-
deni, Jud. Ilfov, obţinut în baza 
certificatului de atestare a dreptului 
de proprietate cu seria MO8 nr. 
794/19.05.2000. B. Teren în supra-
faţa de 2.208mp, situat în Str. 
Producţiei nr. 23A, sector 1, Bucu-
reşti, obţinut în baza certificatului de 
atestare a dreptului de proprietate 
cu seria MO8 nr. 819/19.05.2000. C. 
Teren în suprafaţa de 1.376mp, 
situat în Str. Producţiei nr. 24B, 
sector 1, Bucureşti, obţinut în baza 
certificatului de atestare a dreptului 
de proprietate cu seria MO8 nr. 
820/19.05.2000. 2. Numirea exper-
ţilor delegaţi pentru evaluarea 
acestor terenuri, în condiţiile Legii 
nr. 31/1990 republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, care să 
întocmească rapoartele  de evaluare 
a aportului în natură reprezentând 
cele 3 terenuri mai sus menţionate. 3. 
Aprobarea datei de 15 septembrie 
2019, ca dată de înregistrare conf. 
art.238 din legea nr. 297/2004 privind 
piata de capital. În conformitate cu 
prevederile art.92 din Legea nr. 
24/2017,  referitor la drepturile acţi-
onarilor:  (3) unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin  5%  din 
capitalul social are/au dreptul: a) de 
a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justi-
ficare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale. (4) Dreptu-
rile prevăzute la alin.(3), pot fi exer-
citate numai în scris, propunerile 
formulate urmând a fi transmise de 
curierat sau prin mijloace electro-
nice. (5) Acţionarii îşi pot exercita 
drepturile prevăzute mai sus, în 
termen de 15 zile de la data publi-
cării convocării. (6) În cazul în care 
exercitarea dreptului prevăzut la 
alin.(3) lit.a) determină modificarea 
ordinii de zi a adunării generale 
comunicate deja acţionarilor, socie-
tatea face disponibilă o nouă ordine 
de zi revizuită, folosind aceeaşi 
procedură ca şi cea utilizată pentru 
ordinea de zi anterioara, înainte de 
data de referinţă a adunării generale 
a acţionarilor, aşa cum este definită 
aceasta prin reglementările A.S.F., 
precum şi cu respectarea  termenului 
prevăzut la art. 117/1 alin.(3) din 
Legea nr. 31/1990, astfel încât să 
permită celorlalţi acţionari să desem-

neze un reprezentant, sau dacă este 
cazul, să voteze prin corespondenţă.

LICITAŢII
l Comuna Miroslava, judetul Iasi, 
organizeaza licitatie publica deschisa 
in data de 14.08.2019 pentru: conce-
sionare teren in suprafata de 20.000 
mp, domeniu privat, extravilan loca-
litatea Valea Ursului, NC87878, 
comuna Miroslava pentru amenajare 
microferma: data limita depunere 
oferte 13.08.209 ora 16.00. Pret 
minim de pornire al licitatiei publice 
deschise este de 3010 lei/an pentru 
intreaga suprafata; cocesionare teren 
in suprafata de 100mp, domeniu 
privat, intravilan localitatea Horpaz, 
NC71978, comuna Miroslava pentru 
amenajare cale de acces: data limita 
depunere oferte 13.08.2019 ora 16.00. 
Pret minim de pornire al licitatiei 
publlice deschise este de 253.81 lei/an 
pentru intreaga suprafata. Data 
l imita  de  raspuns  c lar i f icar i 
8.08.2019. Caietul de sarcini poate fi 
obtinut de la Biroul Achizitii Publice 
din cadrul Primariei Comunei Miro-
slava, judetul Iasi. Costul caietului 
de sarcini este de 50 lei.

l Debitorul SC AD-EX SRL, socie-
tate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: Teren in suprafata 
de 10.000 mp situat in extravilan 
com. Tartasesti, satul Baldana, jud. 
Dambovita, tarlaua 3, parcela 19/47, 
cu o deschidere de aproximativ 14,6 
m. Pretul de pornire al licitatiei este 
de  3.317,67  Euro. Participarea la 
l ic itatie  este condit ionata de: 
-consemnarea pana la data stabilita 
pentru l ic i tat ie  in  contul  nr. 
RO83PIRB4218736909001000 
deschis la Piraeus Bank - Sucursala 
Berceni, pe seama debitoarei SC 
AD-EX SRL, a garantiei de partici-
pare la licitatie in cuantum de 10%  
din pretul de pornire (plata se va face 
in lei la cursul BNR din data efectu-
arii platii); -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini in 
valoare de 300 lei exclusiv TVA, care 
va fi platit 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 ales al lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 
1. Prima sedinta de licitatie va avea 
loc in data de 12.08.2019, ora 14.00. 
Daca imobilul nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele  licitatii 
vor avea loc in datele de:  19.08.2019, 
26.08.2019, 02.09.2019, 09.09.2019, 
16.09.2019, 23.09.2019, 30.09.2019, 
07.10.2019 si 14.10.2019 de la ora 
14.00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 
71, et. 5, sector 1, Bucuresti. Pentru 
relatii suplimentare sunati la tel: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Debitorul Vialis Edil SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1. utoturism Mercedes E 
250 CDI, fabricatie 2012, pret 
pornire licitatie - 6.545,00 Euro 
exc lus iv  TVA;  2 .  Autotur i sm 
Mercedes C 200 CDI, fabricatie 2005, 
pret pornire licitatie - 3.245,00 Euro 
exclusiv TVA; 3. Autoturism Skoda 

Octavia, fabricatie 2008, pret pornire 
licitatie - 2.145,00 Euro exclusiv 
TVA; 4. Autoturism Dacia Logan 
MCV, fabricatie 2008, pret pornire 
licitatie - 1.100,00 Euro exclusiv 
TVA; 5. Autoturism Fiat Barcheta, 
fabricatie 1995, pret pornire licitatie 
- 900,00 Euro exclusiv TVA; 6.
Mijloace fixe, apartinand Vialis Edil 
SRL in valoare de 38.573,87 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul Regulamen-
tului de licitatie pentru autoturisme 
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
autoturisme si mijloacele fixe aparti-
nand Vialis Edil SRL, reprezinta 55% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun in parte. Listele cu 
aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO16 
BACX 0000 0017 0714 6000 deschis 
la UniCredit Bank SA, pana la orele 
14 am din preziua  stabilita licitaţiei, 
a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Caietului de 
sarcini si Regulamentului de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru autoturisme si 
mijloacele fixe, prima sedinta de lici-
tatie a fost  f ixata in data de 
08.08.2019, ora 11.00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data de 22.08.2019; 29.08.2019; 
05.09.2019; 12.09.2019, ora 11.00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 44A, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Pub l i ca ț ia  de  vânzare  cu 
nr.1/11.07.2019. Biroul Executorului 
Judecătoresc Sârbu Viorel, repre-
zentat prin Sârbu Viorel, executor 
judecătoresc în circumscripția Curții 
de Apel Cluj, cu sediul în Năsăud, 
str. Gării, Bl. 5ABC, et.1, jud.Bistri-
ța-Năsăud, în cadrul dosarului 
execuțional nr.8/2019, aduce la 
cunoştință că: la data de 14 august 
2019, ora 12.00, se va valorifica la 
sediul acestui birou, prin vânzare în 
cadrul licitației publice, imobilul 
proprietatea debitorului CATARIG 
SILVIU-FLORIN, cu domiciliul în 
loc. Năsăud, str. George Coşbuc, 
nr.159, jud.Bistrița-Năsăud, imobil 
înscris în CF 26060 Năsăud, nr. cad. 
371, înscris sub A1 de natura teren 
intravilan în suprafață totală de 
901mp şi construcții cu nr. cad. 
371-C1, înscrise sub A1.1 de natura 
casă de locuit în regim de P+1E şi 
anexe gospodăreşti situate în loc. 
Năsăud, str. G. Coşbuc, nr. 159, jud. 
Bistrița-Năsăud, pentru recuperarea 
creanței față de Oraşul Năsăud. 
Prețul de începere a licitației, pentru 
imobilul casă de locuit şi teren este 
282.000Lei, iar pentru anexele gospo-
dăreşti este de 23.000Lei, acestea 
urmând a se valorifica împreună la 
suma de 305.000Lei. Imobilele mai 
sus menționate sunt grevate de 
ipotecă. Somăm pe toți cei ce pretind 
vreun drept asupra imobilului 
urmărit să-l anunțe pe executorul 
judecătoresc înaintea datei stabilite 

pentru vânzare. Invităm pe toți cei 
care doresc să cumpere imobilul 
urmărit silit să se prezinte la data, 
locul şi ora stabilită pentru vânzare, 
având asupra lor cartea de identitate 
şi până la această dată, să prezinte în 
scris oferte de cumpărare. Ofertanții 
trebuie să consemneze la dispoziția 
executorului judecătoresc, la BRD 
GSG SA în contul de consemnări nr. 
RO20 BRDE 060S V163 3372 0600, 
CUI 19769162, sau la orice altă insti-
tuție de credit, până în ziua premer-
gătoare licitației, o garanție de 
participare de cel puțin 10% din 
prețul de pornire al licitației şi care se 
va ataşa la oferta de cumpărare cu 
excepția ofertelor de cumpărare cel 
puțin egale cu prețul de începere al 
licitației, care poate fi depus inclusiv 
în ziua licitației. Eventualii interveni-
enți şi titularii unui drept de preem-
țiune nu au obligația de a depune 
garanția de participare.

l Direcția silvică Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str.Mihăiță Fili-
pescu, nr.3, tel.0247.312.333, fax: 
0247.312.894, e-mail: office@alexan-
dria.rosilva.ro, organizează la sediul 
său licitație cu strigare/negociere 
pentru valorificarea fructelor de 
padure, în data de 09.08.2019, ora 
11.30. Oferta se adresează persoa-
nelor juridice care au în obiectul de 
activitate achiziția, prelucrarea şi 
comercializarea plantelor medicinale, 
nu au datorii la DS Teleorman sau 
alte direcții silvice din cadrul RNP 
Romsilva. Cantitățile în stare proas-
pată oferite la licitație/negociere, pe 
specii, sunt următoarele: specia 
cantitate preț pornire: măceşe- 50to- 
2,5lei/kg. Prețurile sunt cosiderate 
“loco furnizor” şi nu contin TVA. 
Pentru participare la licitație/nego-
ciere agentul economic va depune un 
dosar care va cuprinde: cerere de 
participare, declarație pe propria 
răspundere că nu are datorii la RNP 
Romsilva, certificat de înmatriculare 
(atributul fiscal al societății), statutul 
societății (copie), documente ce 
atestă plata garanției de participare 
şi costul caietului de sarcini, împuter-
nicire dacă este cazul. Caietul de 
sarcini se poate obține contracost 
(50lei) de la sediul Direcției Silvice 
Teleorman, începând cu data de 
31.07.2019. Înscrierea şi depunerea 
documentelor se va face până în data 
de 09.08.2019, ora 11.00. Relații 
suplimentare la tel.0247.312.333 sau 
0730.652.122.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator nr. 
66760/15.12.2018, apartinand  NICA 
NR SRL.Il declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
nr.V00310265L - transport mărfuri, 
şi persoane, eliberat de ARR Rm. 
Vâlcea, pe numele Turcu Maria-Iu-
liana, din municipiul Drăgăşani, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierut atestat marfa eliberat de 
ARR  Arges pe numele Stan Nicolae 
Manuel. Se declara nul.

l Certificat de înregistrare ARC 
T E M P O R A  S R L - D , 
J40/15197/21.12.2012, 
CUI:31043230, declar nul certificatul 
de înregistrare B2693937 eliberat la 
data de 27.12.2012, cu sediul în 

Bucureşti, sector 3, strada Vlad 
Județul, nr.8, Bl.V11, sc.2, et.8, ap.62.

l S-a pierdut Certificat de înregis-
trare emis de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti al societății Alfavar 
Holding, cu sediul social în Bucu-
reşti, str.Grigore Alexandrescu, nr.62, 
camera 3, sector 1, Număr de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J40/8517/2015, Cod unic de înregis-
t r a r e  3 4 7 6 3 5 8 9  d i n  d a t a  d e 
10.07.2015. Îl declarăm nul.

l Legitimație de aeroport pierdută 
p e  n u m e l e  D i m i t r i u  M a t e i 
Constantin. Vă rog sunați la nr. 
0721.775.844 pentru informații.

l Societatea Illustra Design SRL, cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, Bd.
Alexandru Ioan Cuza, nr. 99, et.2, ap. 
13, înregistrată la Registrul Comer-
țului sub nr.J40/9897/2010 şi având 
CUI: 27537392, declară pierdute: (i) 
certificatul constatator emis la data 
de 20.12.2010 pentru punctul de 
lucru din Bucureşti, sector 1, Calea 
Victoriei, nr. 208; (ii) certificatul 
cons ta ta tor  emis  l a  da ta  de 
16.02.2011 pentru punctul de lucru 
din Bucureşti, sector 2, Str. Wolfgang 
Amadeus Mozart, nr.47 şi (iii) certifi-
catul constatator emis la data de 
01.11.2018 pentru punctul de lucru 
din Bucureşti, sector 2, str. Sergent 
Th. Buzoiu, nr.7-9. Aceste 3 certifi-
cate constatatoare au fost emise de 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti. Le 
declarăm nule.

l Declar pierdut atestat instructor 
auto cu seria AIC nr. 40688 pe 
numele de Stoica Florin, emis de 
ARR Bucureşti.

l Declar pierdut registrul de înregis-
trare a activităţilor fiduciare emis în 
2009 de către Baroul Bucureşti pe 
CA. Alimănescu pentru Av. colabo-
rator Drăgan Maria Elena.

l Declar pierdute caiete împuterni-
ciri avocaţiale eliberate de către 
Baroul Bucureşti pe CA. Alimănescu 
George Valeriu pentru Av. colabo-
rator Drăgan Maria Elena, perioada 
mai -2009 –iunie 2012, registrul de 
evidenţă a contractelor de asistenţă 
juridică, eliberat în mai 2009 –mai 
2012, registrul de înregistrare acte 
juridice atestate de avocat.

l Declar pierdute următoarele 
tipizate eliberate de către Baroul 
Bucureşti, pentru CA. Alimănescu 
George Valeriu, solicitate pentru Av. 
colaborator Drăgan Maria Elena; 
CAJ nr. 269701 -269750; CAJ 286051 
-286100; CAJ 265551 -265600; CAJ 
286001 -286050, contracte de asis-
tenţă juridică (caiete) eliberate înce-
pând cu luna mai 2009 –mai 2012. 

l Declar pierdute, registrul jurnal 
încasări şi plăţi eliberat în mai 2009 
de către ANAF sector 5, pe numele 
Drăgan Maria Elena (avocat colabo-
rator CA. Alimănescu George 
Valeriu), registrul inventar eliberat în 
2009 de către ANAF sector 5 pe 
numele  Drăgan  Mar ia  Elena 
(avocat), chitanţe şi facturi contabili-
tate mai 2009 -iunie 2012 (avocat 
colaborator CA. Alimănescu George 
Valeriu).


