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OFERTE SERVICIU
l Facultatea de Educatie Fizica si Sport 
Departamentul Educatie Fizica si Spor-
tiva POST 26 -ASISTENT UNIVER-
SITAR, perioada determinata Metodica 
antrenamentului pe ramura de sport-schi; 
Activitati montane si tehnici de supravie-
tuire; Stagiu practice -tehnici de supravi-
etuire; Teoria si practica in sporturi de 
iarna (schi alpin); Aplicatii practice 
discipline sporturi de iarna (in tabere de 
pregatire); Stagiu de aplicatii practice in 
mediul montan. Concursul se va desfa-
sura in conditiile prevazute de Legea 
nr.1/2011 si H.G. nr.457/2011. Relatii la 
telefon 0213164107/203 sau la sediul 
UNEFS din Bucuresti, Str.Constantin 
Noica, nr.140, sector 6, Bucuresti si pe 
site-ul UNEFS- http://www.unefsb.ro

l La anunţul emis de Comuna Cristeşti, 
privind organizarea concursului pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie de 
consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent, post vacant în cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului comunei 
Cristeşti, Biroul administrație publică 
locală, juridic, stare civilă, registru 
agricol, arhivă, registratură, publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, nr.1530 
din 28.12.2018, în loc de: „-vechime în 
specialitatea studiilor: minim 2 ani” se va 
citi: „-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an”.

l Primăria Comunei Fălciu, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale vacante de şef Servi-
ciul Voluntar pentru Situații de Urgență. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență; -curs formare profesi-
onală pentru ocupația şef SVSU; 
-vechime în specialitatea studiilor: minim 
5 ani. Calendarul de desfăşurare a 
concursului: -data-limită şi ora până la 
care se pot depune dosarele de înscriere: 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului; -selecţionarea dosa-
relor de înscriere: 25 ianuarie 2019; 
-proba scrisă: 1 februarie 2019, ora 10.00; 
-interviul: 4 februarie 2019, ora 10.00. 
Date de contact ale persoanei care 
asigură secretariatul comisiei de concurs: 
Creangă Titi, telefon: 0235.430.254.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Prahova, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, scoate la 
concurs, în data de 11.02.2019, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Consilier, grad profesi-
onal superior -  Compartiment Relații cu 
Angajatorii şi Economie Socială. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specialitate 
- studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate. Data de desfăşurare a concursului: 
11.02.2019 - ora 10:00 - proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 

data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în peri-
oada 04.01.2019-23.01.2019, la sediul 
AJOFM Prahova. Contact: Secretariatul 
AJOFM Prahova, tel. 0244.577.380, email 
ajofm@ph.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Prahova, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, scoate la 
concurs, în data de 11.02.2019, ora 10:00 
(proba scrisă),  la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: Inspector, grad profesi-
onal asistent -  Compartiment Resurse 
Umane, Salarizare, Comunicare şi Secre-
tariatul CC. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante:Pre-
gătire de specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 11.02.2019 
- ora 10:00-  proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
partea a-III- a, respectiv în perioada 
04.01.2019-23.01.2019, la sediul AJOFM 
Prahova. Contact: Secretariatul AJOFM 
Prahova, tel. 0244.577.380, email ajofm@
ph.anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Vâlcea, cu sediul în 
Râmnicu Vâlcea, Str. Dacia, nr. 8, Bl 
Transcozia, Sc B, scoate la concurs, în 
data de 06.02.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Expert, grad profesional prin-
cipal -  Compartiment Relații cu Angaja-
torii. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate -  studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 06.02.2019 
- ora 10:00- proba scrisă.  Înscrierile se fac 
în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea a 
-III- a, respectiv în perioada 04.01.2019-
23.01.2019, la sediul AJOFM Vâlcea. 
Contact: Secretariatul AJOFM Vâlcea, 
tel. 0250.735.608, email ajofm@vl.anofm.
ro

l Anunț privind selecția a 2 (două) 
poziții de administrator în cadrul consi-
liului de administrație al Regiei auto-
nome ”Monetăria statului” Banca 
Națională a României, în calitate de 
autoritate publică tutelară, prin Comisia 
de selecție, anunță începerea procesului 
de selecție pentru 2 (două) poziții de 
membri în Consiliul de Administrație al 
Regiei autonome ”Monetăria statului”, 
cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de 
Chibrituri nr.30, sector 5, întreprindere 
publică aflată în subordinea Băncii Nați-
onale a României în temeiul prevederilor 

art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 
231/1991 privind înființarea regiilor auto-
nome „Monetăria statului” şi „Impri-
meria Băncii Naționale a României”, 
după cum urmează: a) 1 poziție pentru 
administratorul reprezentant al autori-
tății publice tutelare Banca Națională a 
României, cu experiență de cel puțin 5 
ani în domeniul de activitate al regiei 
autonome şi/sau în activitatea de admi-
nistrare de societăți ori regii autonome; b) 
1 poziție pentru un administrator cu 
experiență în administrarea sau manage-
mentul unor regii autonome sau societăți, 
inclusiv societăți din sectorul privat, care 
nu poate fi funcționar public sau nu poate 
să facă parte din personalul Băncii Nați-
onale a României sau al altor instituții 
publice. Procesul de selecție se organi-
zează cu respectarea prevederilor Ordo-
nanței de urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corpora-
tivă a întreprinderilor publice, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
111/2016 şi ale Hotărârii Guvernului 
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor prevederi 
din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanța corpora-
tivă a întreprinderilor publice. Selecția se 
realizează cu respectarea principiilor 
nediscriminării, tratamentului egal şi 
transparenței şi cu luarea în considerare a 
specificului domeniului de activitate al 
întreprinderii publice, asigurându-se 
totodată o diversificare a competențelor 
la nivelul consiliului de administrație. 
Membrii consiliului de administrație care 
sunt selectați de către autoritatea publică 
tutelară vor fi administratori neexecutivi. 
La depunerea candidaturii pentru postul 
de administrator al regiei autonome, 
candidații urmează să declare pe propria 
răspundere faptul că nu dețin funcția de 
director general sau orice altă funcție de 
coordonare şi conducere în cadrul regiei 
autonome pentru care au depus candida-
tura. De asemenea, administratorii neexe-
cutivi vor fi şi persoane independente, 
astfel cum se prevede la art.5 alin.(4) din 
OUG nr.109/2011, prin raportare la 
sensul dat acestei noțiuni de art. 138(2)
din Legea nr.31/1990, republicată cu 
modificări şi completări, astfel încât să 
poată constitui Comitetul de audit, 
conform prevederilor art.10 din Ordo-
nanța de urgență a Guvernului 
nr.109/2011. Procesul de selecție va 
cuprinde următoarele etape: 1. Depu-
nerea candidaturilor – în termen de 30 de 
zile de la publicarea Anunțului de 
selecție; 2. Elaborarea listei lungi, în care 
vor figura toți candidații care au depus 
dosarele complete şi în termen; 3. Evalu-
area dosarelor candidaților aflați în lista 
lungă şi respingerea celor care nu îndepli-
nesc criteriile minime; 4. Interviul de 
selecție inițială a candidaților din lista 
lungă, după caz şi evaluarea candidaților 
din lista lungă conform grilei de punctaj, 
pentru fiecare criteriu din matrice; 5. 
Elaborarea listei scurte a candidaților 
admişi; 6. Depunerea declarației de 
intenție de către candidații care au fost 
admişi pe lista scurtă în termen de 15 zile 
de la data emiterii sau stabilirii listei 
scurte; 7. Interviul candidaților rămaşi în 
lista scurtă; 8. Întocmirea raportului 
privind numirile finale ale membrilor 
consiliului de administrație al R.A. 
”Monetăria statului”. Condițiile generale 

care trebuie îndeplinite de toți candidații 
la cele 2 poziții de membri în consiliul de 
administrație: - cetățenia română şi 
domiciliul în România; - cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; - are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe bază de 
adeverință medicală eliberată de medicul 
de familie; - să fie absolvent al unei insti-
tuții de învățământ superior, studii ates-
tate prin diplomă de absolvire/licență 
(notă explicativă 1), precum şi să aibă 
studii de master absolvite cu examen de 
disertaţie, pentru absolvenţii sistemului 
Bologna; - să nu fie incapabil, potrivit 
legii, ori să fi fost condamnat pentru 
infracțiuni contra patrimoniului prin 
nesocotirea încrederii, infracțiuni de 
corupție, delapidare, infracțiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni 
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancționarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a finan-
țării terorismului, republicată, cu modifi-
cările ulterioare; - să nu se afle în situații 
de incompatibilitate sau conflict de inte-
rese prevăzute de lege; - să nu facă parte 
concomitent din mai mult de 2 consilii de 
administrație şi/sau consilii de suprave-
ghere. Condițiile specifice care trebuie 
îndeplinite de către candidații reprezen-
tanți ai Băncii Naționale a României: - 
calitatea de angajat al Băncii Naționale a 
României, la momentul candidaturii şi pe 
parcursul exercitării mandatului; - expe-
riență profesională de cel puțin 5 ani în 
Banca Națională a României; - absolvent 
al unei instituții de învățământ superior 
în domeniul economic; - experiență de cel 
puțin 5 ani în domeniul de activitate al 
regiei autonome sau în activitatea de 
administrare de societăți ori regii auto-
nome. Alte condiții eliminatorii pentru 
candidații reprezentanți ai Băncii Națio-
nale a României: - înscrieri în cazierul 
fiscal şi judiciar; - întreprinderea în care a 
deținut poziția de administrator sau de 
director, să fi obținut rezultate economi-
co-financiare negative care au condus la 
reorganizare judiciară, faliment sau 
insolvență; - îndeplinirea cel puțin a 
unuia dintre criteriile stabilite de 
art.138(2) din Legea nr.31/1990, republi-
cată cu modificări şi completări. Condi-
țiile specifice care trebuie îndeplinite de 
către candidații pentru cealaltă poziție de 
administrator: - absolvent al unei insti-
tuții de învățământ superior în domeniul 
economic, juridic sau tehnic; - deținerea 
de competențe în domeniul contabilității 
şi auditului statutar, dovedite prin docu-
mente de calificare pentru domeniile 
respective; - experiență de cel puțin 5 ani 
în administrarea sau managementul unor 
regii autonome sau societăți, inclusiv 
societăți din sectorul privat. Alte condiții 
eliminatorii pentru candidații la cealaltă 
poziție de administrator: - înscrieri în 
cazierul fiscal şi judiciar; - deținerea la 
momentul depunerii candidaturii a func-
ției de director general sau a oricărei alte 
funcții de coordonare şi conducere în 
cadrul regiei autonome pentru care a 
depus candidatura; - întreprinderea în 
care a deținut poziția de administrator 
sau de director să fi obținut rezultate 
economico-financiare negative care au 
condus la reorganizare judiciară, faliment 
sau insolvență; - să fie funcționar public 
sau să facă parte din personalul Băncii 

Naționale a României sau al altor insti-
tuții publice; - îndeplinirea cel puțin a 
unuia dintre criteriile stabilite de 
art.138(2) din Legea nr.31/1990, republi-
cată cu modificări şi completări. Pentru 
candidații care sunt admişi în urma 
etapei de selecție a dosarelor, comisia de 
selecție va acorda un punctaj/rating în 
raport de nivelul la care fiecare candidat 
corespunde criteriilor de selecție (compe-
tențe şi trăsături) identificate în cadrul 
matricei profilului consiliului, conform 
prevederilor imperative ale art.33 din 
Anexa nr.1 a H.G. nr.722/2016, după cum 
urmează: Criteriile folosite pentru evalu-
area/selecția candidaților incluşi pe lista 
lungă sunt următoarele: A. Competențe: 
1. Competențe specifice sectorului; 1.1 
Cunoştințe specifice industriei baterii de 
monedă metalică; 1.2 Cunoştințe de utili-
zare şi gestionare a informațiilor clasifi-
cate specifice domeniului baterii de 
monedă metalică; 2. Competenţe profesi-
onale de importanţă strategică; 2.1 
Viziune şi planificare strategică; 2.2 
Management financiar şi contabilitate; 
2.3 Managementul riscului; 2.4 Manage-
ment organizațional; 3. Competențe de 
guvernanță corporativă;3.1 Cunoştinţe de 
guvernanță corporativă; 3.2 Rolul Consi-
liului de administrație şi al directorilor; 
3.3 Monitorizarea performanței; 4. 
Competențe sociale şi personale; 4.1 
Luarea deciziilor; 4.2 Negociere; 5. Expe-
riență pe plan local şi internațional; 5.1 
Participarea la negocieri; 6. Competențe 
şi restricții specifice pentru funcționarii 
publici sau personalul din cadrul autori-
tății publice tutelare ori din cadrul altor 
autorități sau instituții publice; 6.1 Orien-
tarea spre performanță. B. Trăsături: - 
Reputație profesională,  etică şi 
integritate; - Independență; - Expunere 
politică; - Abilități de comunicare inter-
personală; - Aliniere cu scrisoarea de 
aşteptări a autorității publică tutelare 
(notă explicativă 2); - Diversitate de gen. 
C. Alte condiții eliminatorii: - Rezultatele 
economico-financiare ale întreprinderilor 
în care şi-a exercitat mandatul de admi-
nistrator sau de director; - Înscrieri în 
cazierul fiscal şi judiciar; - Îndeplinirea 
unuia dintre criteriile stabilite de 
art.138(2) din Legea nr.31/1990, republi-
cată cu modificări şi completări; - Deți-
nerea ,  l a  momentu l  depuner i i 
candidaturii, a unei funcții de director 
general sau a oricărei alte funcții de coor-
donare şi conducere în cadrul regiei 
autonome pentru care a depus candida-
tura (notă explicativă 3). Documente pe 
care trebuie să le conțină în mod obliga-
toriu dosarul de candidatură: 1. Cerere de 
înscriere şi opis documente, conform 
anexei nr. 1; 2. CV în format Europass, 
semnat şi datat; 3. Copii legalizate ale 
actelor de studii medii şi studii superioare 
finalizate cu diplomă de absolvire/licență, 
iar pentru absolvenții sistemului Bologna 
este obligatorie copia legalizată a 
diplomei de disertație (pentru cei care au 
finalizat studiile în străinătate este nece-
sară dovada echivalării studiilor eliberată 
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice – Centrul Naţional de Recu-
noaştere şi Echivalare a Diplomelor) 
(notă explicativă 4) ; 4. Copia certificată 
prin semnătura olografă a posesorului ca 
fiind conformă cu originalul, a documen-
tului de calificare/certificare în domeniul 
contabilității şi auditului statutar nece-
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sară candidaţilor la funcția de adminis-
trator din afara instituțiilor publice și a 
Băncii Naționale a României; 5. Copia 
actului de identitate în termenul de vala-
bilitate, certificată pentru conformitate 
cu originalul prin semnătura olografă a 
posesorului actului de identitate; 6. Copia 
certificatului de căsătorie sau a altor acte, 
certificată pentru conformitate cu origi-
nalul prin semnătura olografă a poseso-
rului actului, necesară doar în cazul în 
care numele care este menționat în actele 
depuse este diferit de cel de pe actul de 
identitate; 7. Extras din REVISAL și/sau 
copia cărții de muncă, precum și orice 
alte documente care atestă experiența 
profesională; 8. Dovada numirii în cali-
tate de administrator/manager, în copie 
certificată pentru conformitate cu origi-
nalul prin semnătura olografă a poseso-
rului actului și adeverință emisă de 
societăți ori regii autonome din care să 
rezulte perioada în care a îndeplinit 
această calitate; 9. Declaraţie pe propria 
răspundere, conform anexei nr. 2, din 
care să rezulte că, în perioada în care a 
ocupat funcţia de administrare/manage-
ment în cadrul unei regii sau unei socie-
tăţi, inclusiv din sectorul privat, aceasta 
nu a obținut rezultate economico-finan-
ciare negative care au condus la reorgani-
zare judiciară, faliment sau insolvență; 
10. Cerere de informații/Extras din 
registrul oficiului comerțului privind 
starea firmei/întreprinderii în care a 
ocupat funcția de administrator/
manager; 11. Adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior 
depunerii candidaturii, de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va 
conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii; 12. Declaraţie pe proprie 
răspundere, conform anexei nr. 3, prin 
care candidatul va confirma că nu se află 
într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 
din OUG nr. 109/2011 privind guver-
nanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 111/2016; 13. 
Declaraţia pe propria răspundere a 
candidaţilor la funcția de administrator 
din afara instituțiilor publice și a Băncii 
Naționale a României, conform anexei 
nr. 4, potrivit căreia aceștia nu au cali-
tatea de funcţionari publici sau nu fac 
parte din alte categorii de personal din 
cadrul Băncii Naționale a României sau 
al altor instituţii publice; 14. Cazier judi-
ciar eliberat potrivit Legii nr. 290/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, în 
termen legal de valabilitate; 15. Cazier 
fiscal eliberat potrivit OG nr. 39/2015 
privind cazierului fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, în termenul de 
valabilitate de 30 de zile; 16. Declarație 
pe propria răspundere, conform anexei 
nr. 5, că nu a fost destituit dintr-o funcție 
din cadrul unor entități publice sau, după 
caz, nu i-a fost încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive discipli-
nare în ultimii 7 ani; 17. Scrisoare/scrisori 
de recomandare; 18. Declaraţie pe 
propria răspundere, conform anexei nr. 6, 
că nu se află în situaţie de conflict de 
interese și/sau de incompatibilitate cu 
exercitarea funcției de administrator; 19. 
Declarație pe propria răspundere privind 

afilierea/neafilierea la un partid politic, 
conform anexei nr. 7; 20. Declarație pe 
propria răspundere privind apartenenţa 
candidatului la consiliile de adminis-
traţie, la momentul depunerii candida-
turii, conform anexei nr.8; 21. Informare 
cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, conform anexei nr. 9; 
22. Declarație pe propria răspundere a 
candidaților că sunt/nu sunt indepen-
denți, în sensul dat acestei noțiuni prin 
art.138(2) din Legea nr.31/1990, republi-
cată, cu modificările și completările ulte-
rioare, conform anexei nr. 10. Modul de 
transmitere a dosarului de candidatură: 
Documentele solicitate prin prezentul 
anunț vor fi depuse/expediate personal/
prin curier/poștă, în mod obligatoriu pe 
suport hârtie, cu confirmare de primire, 
în plic închis și sigilat, pe care se va 
menţiona: „Procedura de selecție pentru 
consiliul de administrație al R.A.„Mone-
tăria statului” / Poziţia pentru care se 
aplică / Nume și prenume candidat/ A nu 
se deschide până la data stabilită pentru 
evaluarea conformităţii administrative a 
dosarelor și a eligibilităţii candidaţilor”, 
până cel târziu în data de 25.01.2019 
orele 15.00, la sediul Băncii Naționale a 
României din str. Doamnei nr. 8 sector 3 
București. Documentele vor fi transmise 
și în format electronic (scanate), la adresa 
de e-mail secretariat.guvernanta@bnro.ro 
până cel târziu la aceeași dată și oră 
limită stabilite pentru transmiterea 
plicului cu documente. Nedepunerea, 
respectiv netransmiterea, în termenul 
indicat, a tuturor documentelor în forma 
și modurile solicitate, atrage după sine 
excluderea din procedura de selecție. 
Bibliografie: - Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.109/2011 privind guver-
nanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificările și completările ulterioare; - 
Hotărârea Guvernului nr.722/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordo-
nanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice; - Legea 
312/2004 privind Statutul Băncii Naţio-
nale a României, cu modificările ulteri-
oare; - Legea societăţilor nr. 31/1990 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare; - Legea nr.15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de 
stat ca regii autonome și societăţi comer-
ciale, cu modificările și completările 
ulterioare; - Hotărârea Guvernului 
nr.231/1991 privind înfiinţarea regiilor 
autonome “Monetăria statului” și 
“Imprimeria Băncii Naţionale a Româ-
niei”; - Legea nr.182/2002 privind 
protecția informațiilor clasificate, cu 
modificările și completările ulterioare; - 
Legea nr.333/2003 privind paza obiecti-
velor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; - Legea conta-
bilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modi-
ficările 
și completările ulterioare; - Ordonanța 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau 
unitățile administrativ-teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin 
direct sau indirect o participație majori-
tară, cu modificările și completările ulte-

rioare; -  Ordonanța Guvernului 
nr.64/2001 privind repartizarea profitului 
la societățile naționale, companiile națio-
nale și societățile comerciale cu capital 
integral sau majoritar de stat, precum și 
la regiile autonome, cu modificările și 
completările ulterioare. - Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2002 pentru apro-
barea Standardelor naţionale de protecţie 
a informaţiilor clasificate în România; - 
SR ISO 31000:2010, Managementul 
riscului. Principii și linii directoare; - SR 
Ghid ISO 73:2010, Managementul 
riscului. Vocabular; - Ordonanța nr. 
119/1999 privind controlul intern/mana-
gerial și controlul financiar preventiv, 
republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare; - Ordinul Secretariatului 
General al Guvernului nr. 600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Anexe care pot fi consultate/descărcate 
de la adresa www.monetariastatului.ro și 
www.bnro.ro: - Scrisoarea de așteptări 
redactată de Banca Națională a Româ-
niei pentru ”R.A. Monetăria statului”; - 
Anexele nr. 1-10 conţinute în dosarul de 
candidatură; - Matricea profilului consi-
liului R.A. ”Monetăria statului”. Note 
explicative: 1. Orice altă calificare pe care 
candidatul o posedă și care poate aduce 
un avantaj în activitatea desfășurată se 
va lua în considerare. 2. Criteriu care va 
fi evaluat de către Comisia de selecție 
doar pentru candidații înscriși în lista 
scurtă. 3. Condiție eliminatorie pentru 
candidații la poziția de administrator din 
afara BNR/MFP. 4. Orice altă calificare 
pe care candidatul o posedă și care poate 
aduce un avantaj în activitatea desfășu-
rată se va lua în considerare (de exemplu, 
documentul de calificare/certificare în 
domeniul contabilității și auditului 
statutar).

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa locali-
tatea București, Şos.Vergului, nr.12, 
Sector 2, organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale de execuţie, 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, de: -1 post asistent medical 
generalist principal -PL -Secţia Clinică 
Alergologie și Imunologie; -1 post asistent 
medical generalist principal -PL -Bloc 
Operator; -1 post asistent medical genera-
list -PL -Secţia Clinică Medicină Internă; 
-2 posturi asistent medical generalist  
debutant -PL -Secţia Neonatologie; -1 
post asistent medical generalist debutant 
-PL -Bloc Operator; -2 posturi infirmieră 
debutantă -Secţia Neonatologie. Condi-
ţiile generale și specifice: Asistent medical 
generalist principal -PL: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă; -examen pentru obţinerea gradului 
de principal; -concurs pentru ocuparea 
postului; -5 ani vechime ca asistent 
medical. Asistent medical generalist -PL: 
-diplomă de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă; -concurs pentru 
ocuparea postului; -6 luni vechime în 
specialitate; Asistent medical generalist 
debutant -PL: -diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă; -concurs 
pentru ocuparea postului; -fără vechime. 
Infirmieră debutantă: -diplomă de absol-
vire a școlii generale; -concurs pentru 
ocuparea postului; -fără vechime. Data 
concursului: 29.01.2019, ora 10.00 -proba 

scrisă; 01.02.2019 -interviul, ora 10.00. 
Data-limită de depunere a dosarelor: 
18.01.2019. Calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și tematica se 
afișează la sediul și pe site-ul spitalului: 
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: 
ec.Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Municipiul Sebeș suspendă desfășurarea 
următoarelor concursuri: -concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de 
execuţie vacante de Polițist local, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul 
Direcției Poliția Locală Sebeș, Comparti-
ment  Protecția Mediului, Disciplina în 
Construcții, Activitate Comercială, 
aparatul de specialitate al primarului, ID 
post 206731 (anunț 187650 publicat în 
Monitorul Oficial nr. 1413/13.12.2018); 
-concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a două funcţii 
publice de execuţie vacante de Consilier, 
clasa I, grad profesional superior din 
cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența Persoanelor Sebeș, 
Compartiment Evidența Persoanelor, ID 
post 206708 și Referent, clasa III, grad 
profesional principal din cadrul Servi-
ciului Public Comunitar Local de 
Evidența Persoanelor Sebeș, Comparti-
ment Evidența Persoanelor, ID post 
206709 (anunț 187647 publicat în Moni-
torul Oficial nr. 1413/13.12.2018); 
-concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de 
Consilier, gradul I din cadrul Comparti-
mentului Relații Publice, Comunicare și 
Informatică, aparatul de specialitate al 
primarului, cod COR 242201 (anunț 
187556 publicat în Monitorul Oficial nr. 
1387/10.12.2018).

l Consiliul Judeţean Suceava anunţă: 
Consiliul Judeţean Suceava organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a funcţiei publice de execuție 
vacante de consilier, clasa I, grad profesi-
onal asistent la Serviciul diasporă și 
parteneriate externe din cadrul apara-
tului de specialitate al Consiliului Jude-
țean Suceava. Concursul se organizează 
la sediul Consiliului Judeţean Suceava, în 
data de 14.01.2019, ora 10,00, proba 
suplimentară, 17.01.2019, ora 10,00, 
proba scrisă și interviul în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. I. Condiţii gene-
rale: - candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute la art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. II. 
Condiţii specifice: Pentru funcţia publică 
de execuţie vacantă pe perioadă determi-
nată de consilier, clasa I, grad profesional 
superior: - studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; - limbi străine: limba 
ucraineană, scris, citit, vorbit - nivel 
avansat; - vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice 
de minimum 1 an. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen de 
maxim 8 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial partea a -III-a, la sediul 
Consiliului Judeţean Suceava din str. 
Ştefan cel Mare nr. 36. Relaţii suplimen-
tare cu privire la conţinutul dosarului, 

bibliografie, etc. se pot obţine la camera 
319, sau la telefon 0230/222548 - interior 
120. Prezentul anunț a fost publicat pe 
site-ul www.cjsuceava.ro și la avizierul 
instituției la data de 04.12.2018.

l Direcția de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5  cu sediul în București, Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, sector 5, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției contractuale temporar vacante 
de execuţie pe perioada determinată, în 
conformitate cu prevederile  H. G. 
nr.286/2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare. Biroul Încasări –Direcţia 
de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5: 
-1 post -casier -studii medii liceale, absol-
vite cu diploma de bacalaureat, vechime 
în specialitatea de casier –nu este cazul; 
cerinţe minime de operare calculator 
-nivel mediu. Conditiile de participare, 
conţinutul dosarului de înscriere și condi-
țiile de desfășurare a concursului, biblio-
grafia de concurs, sunt afișate pe site-ul și 
la sediul instituției. Concursul se va 
desfășura la sediul Direcției de Impozite 
și Taxe Locale a Sectorului 5, str Mihail 
Sebastian nr.23, bl S13, sector 5. -depu-
nerea dosarelor se va face în perioada 
04.01.2019-10.01.2019 ora 14 la sediul 
Direcției de Impozite și Taxe Locale a 
Sectorului 5, str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl S13, sector 5,  Compartimentul 
Resurse Umane și SSM; -proba scrisă se 
va desfășura în data de 28.01.2019 ora 
10:00 la sediul Direcției de Impozite și 
Taxe Locale a Sectorului 5, str Mihail 
Sebastian nr.23, bl S13, sector 5,  iar data 
interviului va fi  comunicata ulterior. 
Informaţi i  suplimentare la  te l . 
0724500063 -Compartimentul Resurse 
Umane și SSM -inspector principal 
Samoilă Cristina.

l Primăria Comunei Tunari, cu sediul în 
str. Mihai Eminescu nr. 1, comuna 
Tunari, județ Ilfov, în baza legii 188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru funcție 
publică: -1 post de Consilier clasa I, grad 
profesional Asistent –Compartiment 
Contabilitate Buget; Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru Consilier 
clasa I, grad profesional Asistent 
-Compartiment Contabilitate Buget: 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
Ştiințe juridice; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; -curs de specializare în 
Administrația publică. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei Tunari 
din str. Mihai Eminescu nr. 1, comuna 
Tunari, județ Ilfov, în data de 06.02.2019 
ora 11:00 proba scrisă. Interviul va avea 
loc în data de 11.02.2019. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, începând 
cu data de 04.01.2019 până la data de 
23.01.2019 ora 14:00, iar documentele de 
participare sunt cele prevăzute de art. 49 
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008. Alte informaţii referitoare la 
organizarea concursului pot fi obţinute la 
nr. de telefon 021.267.53.10 -doamna 
Coman Nela –Consilier Superior 
Primăria Tunari.
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l Institutul Naţional de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiştilor, 
Nr. 409, Oraş Măgurele, Jud. Ilfov scoate 
la concurs 2 posturi Asistent cercetare 
ştiinţifică cu contract individual de 
munca pe durată determinată 01 Martie 
2019- 31 Octombrie 2020, fiind data de 
finalizare a Contractului Complex nr. 
60PCCDI/2018 ,  PN-III -P1-1 .2-
PCCDI-2017-0239, cu titlul “Obţinerea şi 
expertizare unor noi materiale biocompa-
tibile pentru aplicaţii medicale), cu 
normă întreagă, şi păstrarea acestora pe 
o perioada de cel puţin doi ani (01 
Noiembrie 2020 -31 Octombrie 2022) de 
la finalizarea proiectului, cu suportarea 
drepturilor salariale din alte surse, cu 
următoarele cerinţe: -Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă ori studii echiva-
lente (studii universitare de licenţă 
conform Legii nr. 288/2004 privind orga-
nizarea studiilor universitare) în dome-
niul Fizică, Matematică şi/ sau Ştiinta şi 
Ingineria Materialelor; -Cunoştinţe 
despre obţinerea de straturi subţiri; 
-Cunoştinţe despre caracterizarea materi-
alelor şi/ sau suprafeţelor; -Cunoştinţe de 
operare PC şi MS-office; editare texte şi 
grafică computerizată; -Cunoştinţe de 
limbă engleză, nivel minim B1 conform 
Cadrului European Comun de Referinţă 
pentru Limbi Străine; -Abilităţi de comu-
nicare şi lucru în echipă. Locul desfaşu-
rării concursului: la sediul INOE 2000 
din str. Atomiştilor, Nr. 409, Oraşul 
Măgurele, Jud.Ilfov, în perioada 
28.01.2019- 31.01.2019. Înscrierea la 
concurs se face în termen de 30 zile de la 
data publicării anunţului în ziar. Dosarul 
de concurs se depune la Secretariatul 
INOE 2000. Relaţii la telefon: -021/ 
457.45.22.

l Având în vedere prevederile Legii 
nr.188/1999, privind Statutul functiona-
rilor publici  şi  HG 611/2008, Direcţia 
Regională de Statistică a Municipiului 
Bucureşti organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice  de execuţie 
vacante de  inspector grad profesional 
asistent în cadrul compartimentului 
INSPIRE. Condiţii de participare: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an. Desfăşu-
rarea concursului va avea loc la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a Muni-
cipiului Bucuresti,  în data de 11 
februarie 2019 ora 10:00,  proba scrisă. 
Interviul se va desfăşura conform preve-
derilor legale. Dosarul de înscriere la 
examen trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevazute la art.49 din  
H.G. NR.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, la secretariatul comi-
siei de concurs la sediul Direcţiei Regio-
nale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul 
şi pe site-ul DRSMB www.bucuresti.
insse.ro. Relaţii suplimentare se pot 

obţine la secretarul comisiei, Scântei 
Elena-  expert  superior,  te lefon 
021.313.20.81, şi la sediul Direcţiei Regi-
onale de Statistică a Municipiului Bucu-
reşti.

PROPUNERI AFACERI
l Companie germană din teleshop-
ping începe acum cu networkul ei de 
sănătate şi în România. Căutăm 
potențiali parteneri din România, 
pentru această oportunitate unică, 
care ar putea fi şi sansa vieții tale, 
alăturându-te chiar de la început. 
Mai multe informații găsiți aici: 
WEB: http://bit.ly/informatiinvro, 
MAIL: informatii@365successdays.
com.

CITATII
l Păiş Alina Florentina cu domiciliul în 
comuna Perieţi, sat Misleanu, str. Albina, 
nr. 15, jud. Ialomiţa este chemată în cali-
tate de pârâtă, la Judecatoria Slobozia, în 
dosarul 3224/312/2018, pentru data de 
10 ianuarie 2019, ora 8:30, sala 1, complet 
8, în calitate de pârâtă în proces cu Păiş 
Cristinel - în calitate de reclamant.

l Somaţie. Judecătoria Braşov emite 
prezenta somaţie prin care se aduce la 
cunoştinţa celor interesaţi că sunt invitaţi 
să facă opoziţie la cererea formulată de 
petenta Szabo Maria – Elena prin care a 
solicitat Judecătoriei Braşov să se 
constate că a dobândit prin proprietate ca 
efect al prescripţiei achizitive, suprafaţă 
de 1.956 mp – categoria de folosinţă 
păşune – din imobilul situat în comuna 
Budila nr. 328 D, judeţul. Braşov care 
este înscris în CF nr. 100696 Budila 
(provenit din conversia de pe hîrtie a CF 
nr. 367 Budila) sub nr. top. (372/2, 373, 
375/1) /2 proprietate tabulară a numitului 
Barbu Pantazzi, născut la data de 
03.11.1912 şi decedat la finele anului 
1956, în suprafaţă de 1.956 mp cu menţi-
unea că în cazul în care nu se va formula 
opoziţie, instanţa va păşi la judecarea, 
dosar nr. 21785/197/2018, Judecătoria 
Braşov.

l Somaţie. România Judecătoria Rupea. 
Dosar. C. nr. 1870/293/2017, din 
05.11.2018. Somaţie. Se aduce la cunoş-
tinţă celor interesaţi că reclamanta Veres 
Erzsebet - Irma, domiciliată în sat. Caţa, 
nr. 270, com. Caţa, jud. Braşov, a solicitat 
Judecătoriei Rupea să se constate că a 
dobândit prin uzucapiune, dreptul de 
proprietate asupra cotei de 5/20 părţi din 
imobilul situat în localitatea Caţa, nr. 270, 
înscris în CF 100160 Caţa nr. top. 514 şi 
515, compus din casă de piatră cu 3 
camere, curte şi grădină în suprafaţă de 
2675 mp şi asupra cotei de 5/20 părţi din 
imobilul înscris în CF 100556 a com. 
Caţa, nr. top. 516 compus din grădină în 
suprafaţă de 130 mp, având ca propritar 
tabular pe Kasper Ana, născ. Ewae, 
Kasper Ecaterina cote proprietate  3/20 
părţi  în conformitate cu dispoziţiile art. 
28 alin. 1 din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Persoanele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Rupea în termen de o lună 
de la data afişării şi publicării prezentei 
somaţii. Prezenta somaţie se comunică la 
Consiliul Local Caţa pentru a fi afişată, 
urmând să ne comunice procesul verbal 

privind afişarea somaţiei, se afişează 
aceasta şi la sediul Judecătoriei Rupea. 
Cauza are termen de judecată la data de 
29.01.2019.

l Numitul Marina Daniel Pavel este 
citat în data de 16.01.2019, ora 8.30, la 
Judecătoria Iaşi, Sala 3, complet c25m, în 
calitate de pârât, în dosarul cu 
nr.1875/245/2018, având ca obiect pensie 
de întreținere.

l Numita Tian Cristina, cu domiciliul în 
Călăraşi, str.Constantin Dobrogeanu 
Gherea, nr.37 bis, cu resedința în Repu-
b l i c a  I r l a n d a ,  n r.  t e l e f o n 
0044.784.034.04.01, este chemată la 
Judecătoria Oltenița, în calitate de pârâtă 
introdusă în cauză, în proces cu recla-
manta Luiceanu Rădița, în dosarul 
nr.5009/269/2017, cu termen 23.01.2019, 
ora 8.30, având ca obiect dezbatere succe-
siune, revendicare imobiliară şi consta-
tare nulitate parțială act de proprietate.

l Se citează la Judecătoria Reşița cu 
mențiunea prezentării personal la intero-
gator, în data de 29.01.2019, în dosar 
nr.1762/290/2018, numitul Miodrag Cris-
tian, cu domiciliul cunoscut în comuna 
Socol, sat Câmpia, județul Caraş-Severin.

l Se citează la Judecătoria Negreşti Oaş, 
pentru data de 17.01.2019, în dosar 
1336/266/2018, numiții Halmi Iosif şi 
soția Dragoş Ana, sau moştenitorii aces-
tora, cu domiciliul necunoscut, având ca 
obiect, partaj judiciar-ieşire din indivi-
ziune cu Ciorbă Anca Daciana.          

l Tudor Valentin Claudiu şi Gantner 
Gilbert Andre, pârâți în dosarul 
3970/183/2016 Tribunalul Dolj, sunt 
chemați pe 29.01.2019, ora 09.00, C2A.

l Subsemnata Roşca Elena Ramona, 
reclamantă în dosarul 2747/318/2018, 
aflat pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, cu 
termen la data de 18.01.2019, am chemat 
în judecată pe pârâtul Roşca Marian 
Ionuț să se prezinte în această dată la 
sala 6, Complet C7, ora 09.00, pentru a 
definitiva acțiunea de divorț

l Subsemnata Stîngaciu Marioara, recla-
mantă în dosarul 4952/318/2017, aflat pe 
rolul Judecătoriei Motru, cu termen la 
data de 30.01.2019, am chemat în jude-
cată pe pârâtul Stîngaciu Georgică să se 
prezinte în această dată la sala 1, complet 
C3, ora 09.00, pentru a definitiva acți-
unea de divorț.

l Badea Mihai-Marinel, cu ultimul 
domiciliu în Iaşi, str.Fântânilor, nr.61, bl.
B3, et.6, ap.60, jud.Iaşi, este chemat la 
Judecătoria Iaşi, Secția civilă, la data de 
21.01.2019, Sala 6, completul C23, ora 
8.30, în dosar nr.28542/245/2016, în cali-
tate de chemat în garanție/pârât pentru 
evicțiune, în proces cu Ciolpan Ştefan, 
Ciolpan Ghenuța, Hanganu Valentin şi 
Hanganu Tomița în calitate de recla-
manți şi Carciuc Dragoş-Gabriel şi 
Carciuc Roxana-Maria pârâți, litigiu ce 
are ca obiect revendicare imobiliară, 
rectificare carte funciară.

l Vermeşan Florenţa, în calitate de recla-
mantă, anuntă că pe rolul Judecătoriei 
Darabani, Jud. Botoşani, se află dosarul 

nr.1723/217/2018, avănd ca obiect acţi-
unea privind declararea judecătorească a 
morţii numitului Manole I0n, născut la 
data de 04.10.1901 în Oraş Darabani, 
Jud. Botoşani, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Satul Corneşti - Oraş Dara-
bani, Jud. Botoşani. Invit orice persoană 
fizică sau juridică să comunice Judecăto-
riei Darabani, cu indicarea dosarului 
susmenţionat, în orice modalitate, infor-
maţii legate de dispariţia sau moartea 
numitului Manole Ion pentru ca instanţa 
să poată stabili, eventual, data morţii 
acestei persoane. 

DIVESE
l Dinamic Insolv IPURL în calitate de 
administrator judiciar vă informează că 
împotriva S. Ava Security SRL având 
CUI 35327634, J06/720/2015, a fost 
deschisă procedura simplificata a fali-
mentului prin Sentinţa civilă nr. 
6 4 1 / 1 3 . 1 2 . 2 0 1 8  d i n  d o s a r  n r. 
1620/112/2017 al Tribunalului Bistri-
ţa-Năsăud. Creditorii sunt invitaţi să-şi 
depună cererile de creanţe la grefa 
instanţei în temeiul Legii 85/2014.

l Anunt public 1 SC Nordic Petfood 
Production S.R.L. avand sediul in Str.
Calea Vitan, nr.240A, sector 3, locali-
tatea Bucuresti, titular al Planului 
Urbanistic Zonal –Dezvoltare unitate 
de productie hrană pentru animale de 
companie propus in județul Ilfov, oraş 
Buftea, Str.Milano, nr.6, anunţă 
publicul interesat asupra disponibili-
zarii proiectului de plan mentionat, a 
finalizarii raportului de mediu si orga-
nizarea Dezbaterii publice care va avea 
loc în data de 20.02.2019 la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, începând cu ora 16.00. Raportul 
de mediu poate fi consultat la sediul 
Agentiei pentru Protectie a Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana vineri intre orele 9.00-12.00. 
Comentarii si propuneri se primesc in 
scris la sediul A.P.M .Ilfov, in termen 
de 48 zile de la data publicarii anun-
tului.

l Cabinet Individual De Insolventa 
Dragan Ana-Maria in calitate de lichi-
dator judiciar  notifica  deschiderea 
procedurii simplificate de insolvența,  
prin  intrarea direct  în procedura simpli-
ficata de  faliment si ridicarea  dreptului 
de administrare, a debitoarei S.C. 0040 
S.R.L. , CUI 21132926, J 22/506/2007, cu 
sediul social in localitatea Iasi, str.Splai 
Bahlui nr.6, bl.B6, et.4, ap.19, jud. Iasi,  
conform sentintei civile nr. 1892/2018 
pronunţată de Tribunalul Iasi, Secţia II 
civila – faliment în dosarul 5244/99/2018. 
Termene- termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de creanta - 25.01.2019,  
pentru întocmirea tabelului preliminar al 
creanţelor - 04.02.2019, termenul pentru 
definitivarea şi depunerea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanţelor este 
01.03.2019., termen pentru examinarea 
stadiului procedurii insolventei - 
21.03.2019, ora 9,00 CS 1 fal.. Adunarea 
creditorilor va avea loc in Iaşi, str. A.
Panu, nr. 36, bl. 1B, tronson II, mezanin,-
camera 3,  jud.Iaşi în data de 08.02.2019, 
ora 10.00.Relatii la tel 0741004109

LICITAŢII
l Penitenciarul Mioveni cu sediul în 
Mioveni, B-dul Dacia, nr. 1, județul 
A r g e ş ,  t e l .  0 2 4 8 . 2 6 0 . 0 0 0 ,  f a x 
0248.260.599, organizează în data de 
28.01.2019, ora 11.00, licitaţie publică 
pentru încheierea unui contract în scopul 
implementării unui sistem de telefonie în 
vederea exercitării dreptului deţinuţilor 
la convorbiri telefonice, în condiţiile 
stabilite de Decizia nr. 463/2017 comple-
tată şi  modificată prin Decizia 
nr.383/2018 şi Decizia nr. 593/2018 ale 
directorului general al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor. Taxa de 
participare la licitație este de 500 de lei. 
Documentația de atribuire şi caietul de 
sarcini se pot obţine contra cost, pentru 
suma de 30 lei, direct de la sediul Peni-
tenciarului Mioveni, în baza unei solici-
tări scrise. Acestea pot fi solicitate şi 
gratuit, în format electronic, la adresa de 
e-mail achizitii.pcolibaşi@anp.gov.ro. 
Informaţii suplimentare la sediul unităţii 
sau la telefon nr. 0248.260802, persoană 
de contact: subinspector Chirică Iuliana 
-compartiment Achiziții.

l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, cu sediul în str. Calea Bucuresti, 
nr. 99, judeţul Dolj, telefon / fax 
0251/597857, cod de înregistrare fiscală 
12688940, reprezentat prin Manager – 
Ec. Tudor Anca Emilia, organizează în 
data de 29.01.2019, ora 10.00, licitaţie 
publică, având ca obiect închirierea pe o 
durată de 4 (patru) ani a terenului aparti-
nand domeniului public al municipiului 
Craiova, din Calea Bucuresti nr. 99, aflat 
in administrarea Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova si situat in 
curtea acestuia, in suprafata de 100 mp, 
in vederea edificarii unei constructii 
provizorii cu destinatia de farmacie cu 
circuit deschis.Terenul disponibil, situat 
în Municipiul Craiova, str. Calea Bucu-
resti, nr. 99, prezentat în Anexa nr. 1 la 
HCL nr. 445/2018.Documentația de 
închiriere (Caietul de sarcini  - anexa 3 la 
HCL nr. 445/2018 si Documentatiei de 
Atribuire – anexa 4 la HCL nr. 445/2018) 
poate fi achizitionată de la sediul Spita-
lului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 
str. Calea Bucuresti nr. 99, judeţul Dolj, 
Biroul Administrativ Tehnic – D-na Ing. 
Marinescu Mihaiela.Perioada de achiziţi-
onare a documentaţiei de atribuire este 
03.01.2019 – 21.01.2019, ora 16.00.Docu-
mentele necesare depunerii ofertei sunt 
stabilite prin  caietului de sarcini si docu-
mentaţiei de atribuire care se pun la 
dispozitia solicitantilor in urma unei 
cererei scrise depuse la secretariatul 
spitalului si achitarea sumei de 50 lei la 
casieria spitalului zilnic intre orele 08.30 
– 16.00. Cuantumul garanției de partici-
pare la licitație este de 1000 lei si se va 
achita la casieria spitalului.Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 
17.01.2019, ora 16.00.Data limită de 
depunere a documentelor de calificare 
(documentele obligatorii necesare partici-
pării la licitație) este 28.01.2019, ora 
16.00. Acestea se depun la sediul Spita-
lului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
Str. Calea Bucuresti nr. 99, la secretaritul 
spitalului.Fiecare participant la licitatie 
depune o singură oferta cu documentele 
necesare şi obligatorii participării la lici-
tatie, pentru bunul care face obiectul 
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acesteia.Licitatia publică se va desfășura 
la sediul Spitalului Clinic de Neuropsihi-
atrie Craiova, în data de 29.01.2019, ora 
10.00, sala de curs din cladirea neuro-
logie, etaj 1.Data publicarii anuntului de 
licitatie către mass media, este 03.01.2019, 
acesta fiind afisat la avizierul spitalului si 
postat pe site-ul spitalului www.scnpc.ro.

l 1.Informații generale despre conce-
dent: Denumirea și sediul concedentului: 
Comuna Crevedia Mare, judeţul Giurgiu, 
cu sediul în comuna Crevedia Mare, cod 
poștal: 087060, telefon: 0246.264.155, fax: 
0246.264.266, e-mail:  primariacreve-
diagr@yahoo.com, cod fiscal: 5246180, 
cont IBAN: RO26TREZ32221A-
300530XXXX, deschis la Trezoreria 
Bolintin-Vale, județul Giurgiu, reprezen-
tată prin primarul comunei Vasilică 
Elena. 2.Obiectul concesiunii: teren în 
suprafață de 291mp, aparținând dome-
niului public al comunei Crevedia Mare, 
situat în sat Crevedia Mică, județul 
Giurgiu. 3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: În conformitate cu 
HCL nr.45/29.11.2018. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: Se va 
obține de persoane juridice interesate și 
persoane fizice autorizate române intere-
sate, pe suport de hârtie de la sediul 
Primăriei Comunei Crevedia Mare, str.

Principală, nr.68, jud. Giurgiu, în baza 
unei solicitări depuse la Registratură și 
achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Secretariatul comunei Crevedia 
Mare, județul Giurgiu, str. Principală, 
nr.68. 3.3.Costul unui exemplar din docu-
mentaţ ia  de  a tr ibuire :  500Lei . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 16.01.2019, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: Ofertele se depun 
în plic în limba română. 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 21.01.2019, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: la sediul Primăriei Comunei 
Crevedia Mare, str.Principală, nr.68, 
județul Giurgiu, Registratură. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
28.01.2019, ora 10.30, Primăria Comunei 
Crevedia Mare, str.Principală, nr.68, 
județul Giurgiu, Sala de ședințe. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax, 
adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Giurgiu, Secția Contencios Administrativ, 
județul Giurgiu, telefon: 0246.212.725, 
fax: 0246.217.492, e-mail:  registratu-
ra-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anun-

ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 28.12.2018.

l Anunţ privind scoaterea la licitaţie a 
bunurilor imobile sechestrate. În temeiul 
art. 250 alin. (2) din Legea 207/ 2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut ca în ziua de 14.01.2019, ora 
11.00, la sediul Primăriei orașului 
Hârșova din Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, 
nr.1, Oraș Hârșova, Jud. Constanţa, va 
avea loc vânzarea prin licitatie pentru 
valorificarea bunurilor imobile sechestrate 
aparţinând debitorului: IAŞAR REGEP 
ŞI CADÎNA, nr. Dosar executare silită 
1075/06.11.2017; Bunuri scose la licitaţie: 
Imobil locuinţă unifamilială P+2+Garaj 
compus din Teren în suprafaţă de 515 mp 
(500 mp acte)  +construcţii în suprafată  
construită 263.91 mp; Drepturi/Privilegii 
care greveaza bunurile: U.A.T Oraș 
Hârșova; Domiciliul: Oraș Hârșova, Str. 
Carsium nr.7, jud.Constanţa; Preţ 
evaluare: 335 938 LEI; Preţ începere lici-
taţie:167 969 LEI. Preţul nu conţine 
T.V.A. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri, să înștiinţeze 
despre aceasta, organul de executare silită 
înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Cei interesaţi de cumpărarea bunurilor 
trebuie să prezinte  toate documentele 
prevazute de art. 250 alin. (7) din Legea 
207/ 2015 privind Codul de procedură 

fiscală. Pentru bunurile imobile seches-
trate, ofertele de cumpărare se primesc la 
sediul Primăriei orașului Hârșova 
-Direcţia Economică -Birou Executări 
Silite, Str.Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, 
Oraș Hârșova, jud. Constanţa, până în 
ziua de 11.01.2019, ora 14.00. Facem 
menţiunea că, în vederea participării la 
licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să facă 
d o v a d a  p l ă ţ i i  î n  c o n t u l 
RO98TREZ2385006XXX000028, deschis 
la Tezoreria Operativă Hârșova, a taxei de 
participare de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei până la data de 11.01.2019. 
Ofertele de cumparare pot fi depuse direct 
sau transmise prin poșta. Nu se admit 
oferte telefonice, telegrafice, transmise 
prin telex sau telefax.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto - transport 
mărfuri, seria 0028194001, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Ghelmez Robert, 
din comuna Budești, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul București al societăţii 
Compania Muncipală Întreţinerea Arbo-
rilor și Spaţiului Verde București, cu 

sediul  în București, Sectorul 1, strada 
Aristide Demtriade, nr.2, Biroul nr.2, etaj 
3. Numărul de ordine în Registrul 
Comerţului  J40/10238 din data 
26.06.2017. Îl declarăm nul.

l Subsemnata Gagea Laura Elena, declar 
pierdute actele casei, contract de vânzare 
–cumpărare și proces verbal pe numele 
Toma Elena, cu adresa în str. Tg. Neamţ nr. 
7, bl. M II B8/6, ap. 88, sector 6 București.

l Pierdut legitimaţie de student cu seria A 
0423679 pe numele Micu Bogdan –Mihai, 
emisă de Academia Forţelor Aeriene 
Henri Coandă Brașov. O declar nulă.

l Pierdut certificat constatator al SC 
GMO Eurococonsult SRL nr. Registrul 
Comerţului J40/16048/2004 CUI 
16821304. Îl declar nul.

l Pierdut certificat pregătire profesio-
nală pe numele Ştefan Ion emis de ARR 
București. 

l Pierdut certificat de specializare  Orto-
pedie și Traumatologie pe numele Salah 
El Deen Salim Amir seria E nr. 
ST.I.D/6362/1996. Îl declar nul.

l Pierdut insignă cu numărul 245 emisă 
de către Poliţia Locală Sector 5.


