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OFERTE SERVICIU
l Soc. La Vitesse Trans Spedition SRL 
angajează conducător autovehicule de 
mare tonaj. Tel.0723.353.671.

l Inspectoratul de Stat în Construcții- 
ISC scoate la concurs următoarea 
funcţie publică de execuţie vacantă pe 
perioadă nedeterminată: -consilier, 
clasa I, grad profesional superior: 
minimum 7 ani vechime în speciali-
tatea studiilor- 1 post, Biroul Economic 
-Administrativ -Inspectoratul Regional 
în Construcții București -Ilfov. Condiţii 
de participare: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în științe economice. 
Condiții specifice: vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: -consilier, grad profe-
sional superior- minimum 7 ani 
vechime; cunoștințe operare PC- nivel 
mediu. Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 18.02.2019, ora 
10.00, la sediul Inspectoratului de Stat 
în Construcții- ISC din București, 
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Data și 
ora interviului se afișează obligatoriu 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării prezentului anunț în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Inspectoratului de Stat 
în Construcții- ISC, etajul 5, camera 3. 
Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia se vor afișa la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcții- 
ISC și pe site-ul ISC (www.isc.gov.ro). 
Informații suplimentare se pot obține 
la numărul de telefon: 021.318.17.00, 
interior: 126.

l Inspectoratul de Stat în Construcții- 
ISC scoate la concurs următoarele 
funcţii publice de execuţie vacante pe 
perioadă nedeterminată: -inspector în 
construcții, clasa I, grad profesional 
debutant- fără vechime în specialitatea 
studiilor- 1 post, Compartimentul 
Control și Inspecție în Construcții- 
Inspectoratul Județean în Construcții 
Dolj; -inspector în construcții, clasa I, 
grad profesional debutant- fără 
vechime în specialitate- 1 post, 
Compartiment Supravegherea Pieței 
Produselor pentru Construcții, Autori-
zare Laboratoare, Responsabili Tehnici 
cu Execuția și Diriginți de Șantier- 
Inspectoratul Județean în Construcții 
Vaslui. Condiții specifice: studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în specializarea 
Construcții Civile, Industriale și Agri-
cole (CCIA). Proba scrisă a concursului 
se va desfășura în data de 18.02.2019, 
ora 10.00, la sediul Inspectoratului de 
Stat în Construcții- ISC din București, 
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Data și 
ora interviului se afișează obligatoriu 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la data 
publicării prezentului anunț în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 

III-a, la sediul Inspectoratului de Stat 
în Construcții- ISC, etajul 5, camera 3. 
Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia se vor afișa la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcții- 
ISC și pe site-ul ISC (www.isc.gov.ro). 
Informații suplimentare se pot obține 
la numărul de telefon: 021.318.17.00, 
interior: 126.

l Serviciul Public Baia Populară Sibiu, 
cu sediul în localitatea Sibiu, str.Andrei 
Șaguna, nr.2, județul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de inspector de 
specialitate, gradul IA, expert achiziții 
publice, conform HG (A) 286/2011. 
Concursul se va desfașura la Serviciul 
Public Baia Populară Sibiu, Piața Mică, 
nr.25, cam.107, și constă în: -Proba 
eliminatorie cunoștințe calculator- în 
data de 31.01.2019, ora 10.00; -Proba 
scrisă- în data de 31.01.2019, ora 12.00; 
-Interviul- în data de 06.02.2019, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -condițiile gene-
rale prevăzute de legislația în vigoare 
pentru ocuparea unui post vacant; 
-studii superioare tehnice sau juridice, 
absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime în specialitate de minim 5 
ani; -vechime în muncă de minim 7 ani; 
-cunoștinţe de calculator avansate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs pâna la data de 
22.01.2019, ora 15.00, la Serviciul 
Public Baia Populară Sibiu, Piața Mică, 
nr.25, Sibiu. Relaţii suplimentare la 
Serviciul Public Baia Populară Sibiu, 
Piața Mică, nr.25, persoană de contact: 
Andra Popa, telefon: 0269.214.445, 
e-mail: baia.populara@sibiu.ro.

l Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, 
cu sediul în localitatea Bistrița, strada 
General Grigore Bălan, numărul 19, 
judeţul Bistrița-Năsăud, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -gestionar 
custode M II- 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
31.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 04.02.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: gestionar custode M II: -studii: 
medii cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: minim 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud. 
Relaţii suplimentare la sediul Comple-
xului Muzeal Bistrița-Năsăud sau la 
telefon: 0263.211.063.

l Primăria Comunei Jurilovca, județul 
Tulcea, cu sediul în localitatea Juri-
lovca, strada 1 Mai, numărul 2, judeţul 
Tulcea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: numele funcţiei: guard; număr 
posturi: 1, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 31.01.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
01.02.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiții specifice: -să îndeplinească 
condițiile de studii a absolvirii a cel 
puțin 8 clase; -nu se solicită vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Jurilovca, Relații cu publicul. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Jurilovca, județul Tulcea, 
persoană de contact: Halca Emilia, 
telefon: 0240.563.797, e-mail: primari-
ajurilovca@yahoo.com.

l Serviciul Public de Gospodărie 
Urbană, cu sediul în localitatea Sighetu 
Marmaţiei, strada Al.Ivasiuc, nr.13, 
judeţul Maramureș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de conducere și execuţie 
vacante de: -Șef birou -Serviciu 
iluminat public- 1 post; -Muncitor cali-
ficat I electrician- 2 posturi; -Șofer I 
categoria C- 2 posturi; -Muncitor cali-
ficat I întreţinere- 1 post; -Muncitor 
necalificat I I zone verzi- 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.02.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
08.02.2019, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -șef 
birou -Serviciu iluminat public -inginer 
cu specializare în domeniul electric 
-studii superioare de licenţă și/sau 
master în domeniul relevant postului 
de inginer cu specializarea în instalaţii 
electrice; -experienţă minim 9 ani în 
specialitate; -muncitor calificat I elec-
trician: -studii medii liceu; -certificat de 
calificare profesională în domeniu; 
-autorizare ANRE grad II B sau -să 
îndeplinească condiţiile de calificare 
profesională acceptabile pentru obţi-
nerea în perioadă de un an a autorizării 
ANRE 9 conform Ordinului 11/2013 
(ANRE); -vechime în muncă de minim 
6 ani; -șofer I categoria C: -studii medii 
sau absolvenţi a unei școli de profil 
auto; -vechime în muncă ca și condu-
cător auto- 6 ani; -muncitor calificat I 
întreţinere: -studii medii, liceu, cu 
atestat profesional în domeniile: 
mecanic,  electric,  electrotehnic, 
construcţii civile cu/fără diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă minim 
6 ani; -muncitor necalificat I I zone 
verzi: -studii generale; -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Serviciul Public 
de Gospodărie Urbană. Relaţii supli-
mentare la sediul Serviciului Public de 
Gospodărie Urbană, persoană de 
contact :  Balea  Mar ia ,  te lefon : 
0262.315.956, fax: 0262.311.195.

l Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu 
sediul în localitatea Giurgiu, Bulevardul 
Mihai Viteazu, nr.4, judeţul Giurgiu, 
organizează concurs conform HG 
286/23.03.2011, modificată și completată 
cu HG 1027/2014, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual 
vacante: -un post contractual vacant de 
asistent medical principal generalist PL, 

perioadă nedeterminată, la substaţia 
Bolintin. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: diplomă școală 
postliceală sanitară, vechime minimă în 
specialitate 5 ani, examen pentru obţi-
nerea de grad principal; -un post 
contractual vacant de economist I, peri-
oadă nedeterminată, la Compartimentul 
Aprovizionare, Achiziţii publice. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: studii superioare economice de 
lungă durată cu diplomă de licenţă, 
vechime minimă în specialitate 3 ani și 6 
luni, curs acreditat ANC expert achiziţii 
publice; -un post contractual vacant de 
economist IA, perioadă nedeterminată la 
Compartimentul Resurse Umane. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: studii superioare economice 
de lungă durată cu diplomă de licenţă, 
vechime minimă în specialitate 6 ani și 6 
luni, curs de perfecţionare în domeniul 
R e s u r s e l o r  U m a n e ,  c u n o ș t i n ţ e 
REVISAL, cunoștinţe operare PC. 
Concursul se va desfășura la sediul insti-
tuţiei în data de 31.01.2019, ora 10.00, 
proba scrisă, interviul în data de 
04.02.2019, ora 10.00, și proba practică 
pentru asistent medical în data de 
04.02.2019, ora 14.00. Candidaţii pot 
depune dosarele până la data de 
22.01.2019, ora 14.00. Bibliografia și 
relaţii suplimentare la sediul instituţiei, 
telefon: 0246.212.020, interior: 16, fax: 
0246.212.010, mobil: 0731.137.120, 
e-mail :  s jagiurgiu@sjagiurgiu.ro, 
persoană de contact: d-na Magureanu 
Florentina.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Suharău, judeţul Botoșani, cu 
sediul în comuna Suharău, jud.Boto-
șani, organizează în data de 31.01.2019 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: -în 
compartimentul Drumuri și poduri: 
Muncitor- 1 post perioadă nedetermi-
nată. Condiţii de participare generale: 
conform art.3 din HG nr.286/2011. 
Condiţii de participare specifice: -studii 
generale (minim 8 clase); -vechime: nu 
este solicitată; -posesor de permis cate-
goriile B, C, E; -în cadrul Centrului de 
zi pentru copii „Flori de tei” din 
comuna Suharău, judeţul Botoșani: 
Îngrijitor- 1 post perioadă nedetermi-
nată. Condiţii de participare generale: 
conform art.3 din HG nr.286/2011. 
Condiţii de participare specifice: -studii 
generale (minim 8 clase); -vechime: nu 
este solicitată. Concursul va avea loc la 
sediul unității în data de 31.01.2019, 
ora 10.00, proba scrisă, și 01.02.2019, 
ora 10.00, interviul. 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 Primă-
riei Comunei Suharău. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul Primăriei Comunei Suharău, 
persoană de contact: Lucia Țirică, 
telefon/fax: 0231.623.002/0231.623.000, 
e-mail: primaria_suharau@yahoo.com.

l Școala Gimnazială „Dani Gergely” 
Ghimeș, cu sediul în localitatea Ghimeș 

Făget, strada Principală, nr.120, judeţul 
Bacău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de îngri j i tor  grupă învățământ 
preșcolar, 0,5 normă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 31.01.2019, ora 9.00; -Proba practică 
în data de 31.01.2019, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 31.01.2019, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: generale/
medii; -vechime: nu necesită; -abilități 
de relaționare-comunicare cu întreg 
personalul unității de învățământ; 
-abilități de muncă în echipă; -cunoș-
tințe de legislație specifică locului de 
muncă. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale „Dani Gergely” 
Ghimeș. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale „Dani Gergely” 
Ghimeș, persoană de contact: Tanko 
Delinke, telefon: 0721.691.721 sau 
0234.385.615, fax: 0234.385.615, 
e-mail: scoaladanigergely@yahoo.com.

l Direcţia Generală de Impozite și 
Taxe Locale Sector 4 organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante șef birou 
gradul II-Biroul Prelucrare Dosare 
Acte Oficiale. Concursul va avea loc la 
sediul Direcţiei Generale de Impozite și 
Taxe Locale Sector 4 din str. Niţu Vasile 
nr.50-54, în data de 18.02.2019 la ora 
1100 proba scrisă, interviul va fi 
anunțat ulterior. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile de participare sunt: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; - vechime 5 ani 
în specialitatea studiilor necesare exer-
ci tări i  funcţie i  publ ice ,  pentru 
ocuparea funcţiilor publice de condu-
cere de: șef birou, precum și a funcţiilor 
publice specifice asimilate acestora; - 
studii de masterat sau postuniversitare 
în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie sa conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art. 
49 din HG. nr. 611/2008 și vor fi depuse 
în termen de 20 de zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Direcţiei Gene-
rale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 
din str. Nitu Vasile nr.50-54, sector 4, 
București. Detalii privind bibliografia 
de concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială e-mail: office@dgitl4.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon 021 40 50 804.

l Direcţia Generală de Impozite și 
Taxe Locale Sector 4 organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuție vacante de consilier 
clasa I, grad profesional asistent din 
cadrul Serviciului Contabilitate și 
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Financiar. Concursul va avea loc la 
sediul Direcţiei Generale de Impozite 
şi Taxe Locale Sector 4 din str. Niţu 
Vasile nr.50-54, în data de 11.02.2019 la 
ora 1100 proba scrisă, interviul va fi 
anunțat ulterior. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare sunt: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; - vechime 1 ani 
în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie sa conțină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 49 din HG. nr. 611/2008 şi 
vor fi depuse în termen de 20 de zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul 
Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 4 din str. Nitu Vasile 
nr.50-54, sector 4, Bucureşti. Detalii 
privind bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială 
e-mail: office@dgitl4.ro Informaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon 021 40 50 804.

l Casa Corpului Didactic Dâmbovița 
scoate la concurs 30 posturi experți în 
cadrul Proiectului INO-PRO -INOvație 
şi PROgres pentru o educație şcolară 
de calitate şi incluzivă, în județul 
Dâmbovița, ID 104753. Informații 
suplimentare pe pagina web: www.
ccd-dambovita.ro şi la sediul CCD 
Dâmbovița, str.Calea Domnească, 
nr.127, Târgovişte, Dâmbovița.

l Concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcțiilor publice de execuție 
vacante. Primăria Comunei Curatele, 
județul Bihor organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcțiilor 
publice de execuție vacante  în data de 
07.02.2019, conform articolului 58 din 
Legea 188/1999 privind Statutul func-
ționarilor publici, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi  ale 
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare. Funcții 
publice pentru care se organizează 
concursul: 1. consilier, clasa I, grad 
profesional  debutant în cadrul 
Compartimentului de Asistență 
Socială a Comunei Curățele. 1.consi-
lier, clasa I, grad profesional debutant 
în cadrul Compartimentului de Admi-
nistrație Publică a Comunei Curățele, 
județul Bihor, I.Desfasurarea exame-
nului. Proba scrisă va avea loc în data 
de 07.02.2019 orele 10:00, interviul se 
va susține în termenul prevăzut de lege 
la sediul Primăriei Comunei Curățele, 
județul Bihor. proba scrisă, proba inter-
viului urmând a se susține în termenul 
prevăzut de lege. Depunerea dosarelor 
de concurs:  07.01.2019 - 28.01.2019. 
II.Conditii specifice de participare la 
concurs/examen: Condițiile generale 
pentru concursul de recrutare sunt cele 
prevăzute la art .  54 din Legea 
188/1999, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; - Nu este 

necesară vechime; Condiții specifice: a) 
Pentru Funcția Publică vacantă de 
consilier, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimentului 
de Asistență Socială: - studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul ASIS-
TENȚĂ SOCIALĂ sau ȘTIINȚE 
ECONOMICE; b) Pentru Funcția 
Publică vacantă de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant în cadrul 
Compartimentului de Administrație 
Publică: - studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în  domeniul ȘTIINȚE ECONOMICE. 
Dosarele de inscriere la examen,con-
form prevederilor art. 49 din HG 
nr.611/2008, modificata si completata 
va contine in mod obligatoriu: 1. 
formularul de înscriere prevăzut în 
anexa 3 – model anexat; 2. curriculum 
vitae, modelul comun european; 3. 
copia actului de identitate; 4. copiile 
diplomelor de studii, certificatelor şi 
ale altor documente care atestă efectu-
area unor specializări perfecţionări; 5. 
copia carnetului de muncă şi după caz, 
a adeverinţei eliberate de angajator 
pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, în 
special i tatea studii lor  necesare 
ocupării funcţiei publice; 6. copia 
adeverinţei care atestă starea de sănă-
tate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului; 7. cazierul judiciar; 8. 
declaraţia pe propria răspundere sau 
adeverinţa, care să ateste calitatea sau 
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii 
sau colaborator al acesteia - model 
anexat. Dosarele de înscriere la 
examen se vor depune la Comparti-
mentul Resurse Umane la dl. consilier 
resurse umane Bran Vladimir Florin, 
tel. 0728.984.781 e-mail primaria.cura-
tele@cjbihor.ro 

l Având în vedere prevederile Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor 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 univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an. Desfăşu-
rarea concursului va avea loc la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucuresti, în data de 11 
februarie 2019 ora 10:00, proba scrisă. 
Interviul se va desfăşura conform 
prevederilor legale.  Dosarul de 
înscriere la examen trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele preva-
zute la art.49 din  H.G. NR.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare. Dosarele de 

inscriere se vor depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, la secretariatul comisiei de 
concurs la sediul Directiei Regionale 
de Statistică a Municipiului Bucuresti. 
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, Scîntei Elena- 
expert superior, telefon 021.313.20.81, 
şi la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti.

l În temeiul prevederilor art. 7 (2) din 
Legea nr. 319 /2003 privind Statutul  
personalului de cercetare -dezvoltare, 
Institutul Naţional de Cercetări Econo-
mice ”Costin C. Kiriţescu” organi-
zează,  în perioada 08 ianuarie 2019 
-19 februarie 2019, la sediul Centrului 
de Economie Montană CE-MONT din 
Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. 
Suceava, concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant: -Cercetător 
ştiinţific gradul III (1 post, normă 
întreagă), la Centrul de Economie 
Montană CE-MONT Vatra Dornei. 
Înscrierile la concurs se fac până pe 
data de 08 februarie 2019, ora 16:00. 
Documentele aferente concursului, 
respectiv anunţul cuprinzând condiţiile 
generale şi specifice , calendarul 
concursului şi  bibliografia  sunt afişate  
la sediul  Institutul Naţional de Cerce-
tări Economice  ”Costin  C. Kiriţescu”, 
pe  website  www.ince.ro; la sediul 
Centrului de Economie Montană 
CE-MONT din Vatra Dornei, str. 
Petreni nr. 49, jud. Suceava şi trans-
mise spre publicare către portalul 
posturi.gov.ro. Dosarele se primesc la 
sediul Centrului de Economie Montană 
CE-MONT din Vatra Dornei, str. 
Petreni nr. 49, jud. Suceava până la 
data de  08.02.2019, ora 16:00, tel.: 
0330.110.030.

CITATII
l Numitul Hodor Iuon este chemat la 
Judecătoria Sighetu Marmației, în data 
de 29.01.2019, în calitate de pârât în 
dos. nr. 2586/307/2018. 

l Se citează numitul Ion Bercea David 
George, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, Bulevardul Dacia nr.135, bl.16, 
sc.1, ap.1, Dolj, în calitate de pârât, în 
data de 31.01.2019, ora 9.00, la Judecă-
toria Tg-Jiu, în contrapartidă cu recla-
manta Bercea Georgiana Valentina, în 
dosar nr. 7331/318/2018, având ca obiect 
Exercitarea autorității părinteşti.

l Paratul Nistor Gheorghe Andrei se 
citeaza in data de 06.02.2019, C12 ora 
8.30, la Judecatoria Iasi, in proces de 
exercitare autoritate parinteasca, in 
dosarul nr. 11325/245/2018, reclamanta 
fiind Amarandei Iuliana Oana.

l Rohan Neculae este chemat la Jude-
cătoria Braşov în 23.01.2019, sala J2, 
ora 9.00, în calitate de pârât în dosarul 
8298/197/2017, în contradictoriu cu 
Chirilaş Vasile pentru uzucapiune.

l Banu Sorin este citat la Judecătoria 
Hârşova, la 17.01.2019, pentru divorţ 
cu copii, dosar 309/842/2018.

l Se citează numita Grigorescu Maria 
pentru data de 25.01.2019, la Judecă-
t o r i a  B ă l c e ş t i ,  î n  d o s a r u l  n r. 
1493/185/2018, având ca obiect decla-
rarea judecătorească a morţii.

l Petenta, Dospinescu Delia Marina 
anunta deschiderea procedurii de decla-
rare a mortii numitului Stanculescu 
Eugen Gheorghe. Invit orice persoana sa 
comunice datele pe care le cunoaste in 
legatura cu cel disparut la numarul de 
telefon 0722660109, sau pe adresa Jude-
catoriei Sectorului 3, Bucuresti.

l Numitul Ciobanaşu Corneliu, cu 
ultimul domiciliu în sat Dumeni, com. 
George Enescu, jud. Botoşani este citat 
în data 09.01.2019, ora 08.30 la Jude-
cătoria Dorohoi, str. Poştei, nr. 1 în 
calitate de pârât în dosarul nr. 
2433/22/2017 având ca obiect „Succe-
siune plus partaj judiciar” reclamanta 
fiind Sprinceană Lucia.

l Se citează Anger Marin şi Anger 
Tiuţa, ambii cu domiciliul necunoscut, 
în calitate de vânzători, în vederea 
rectificării contractului de vânzare 
-cumpărare autentificat sub nr. 4278 
din 06.05.1987, de Notariatul de Stat 
Sector 4, prin notar Nica -Babalîc 
Maria. Se vor prezenta la sediul biro-
ului situat în Mun. Bucureşti, B-dul 
Tutor Vladimirescu nr. 57, bl. T4, sc. 2, 
mezanin,  Sector  5 ,  în  data  de 
06.02.2019, la ora 11:00. Veţi aduce 
toate exemplarele originale pe care le 
deţineţi din contractul de vânzare 
-cumpărare mai sus manţionat, 
precum şi actelede identitate. În caz de 
neprezentare la termen, se va proceda 
la rectificarea actului în absenţa 
dumneavoastră.

l România, Tribunalul Bucureşti- 
Secția a VI-a Civilă, Bucureşti, Splaiul 
Independenței nr.319L, clădirea B, 
sector 6, Dosar nr. 43840/3/2010, Data: 
19.12.2018, Citație Nr. 43840/3/2010 
emisă la data de 19.12.2018: Numele şi 
prenumele persoanei citate DASAB 
Airlines LTD. Domiciliul sau reşedința 
persoanei citate: PLOT 983 Ahmadu 
Bello Way, OPP Legislative Quarters, 
APO-ABUJA. Statul: Nigeria. Vă înşti-
ințăm că sunteți invitat a vă prezenta 
la această instanță,  la data de 
12.02.2019, C22 Fond, Sala E30, ORA 
09:00, în calitate de pârât în proces cu 
SC. Romaero S.A. Potrivit legii române 
neprezentarea în proces a părților legal 
citate nu împiedică judecarea cauzei. 
În procesul civil, judecata se suspendă 
dacă nici una din părți nu se înfăți-
şază- personal sau prin reprezentant- 
la strigarea pricinii afară de cazul în 
care reclamantul sau pârâtul au cerut 
judecarea în lipsă. Cu mențiunea că 
aveți obligația de a vă alege un domi-
ciliu în România, sub sancțiunea 
prevăzută de art.114 indice 1 Cod 
procedură civilă, care prevede urmă-
toarele: „Prin citație pârâtul va fi 
informat că are obligația de a-şi alege 
domiciliul în România, unde urmează 
să i se facă toate comunicările privind 
procesul. În cazul în care pârâtul nu se 
conformează acestei obligații, comuni-
cările se vor face prin scrisoare reco-
mandată, recipisă de predare la poşta 

română a scrisorii, în cuprinsul căreia 
vor fi menționate actele ce se expe-
diază, ținând loc de dovadă de îndepli-
nire a procedurii”. Cu mențiunea că 
prin înmânarea citației sub semnătură 
de primire, personal sau prin reprezen-
tant legal sau convențional pentru un 
termen de judecată cel citat este 
prezumat că are în cunoştință şi terme-
nele de judecată ulterioare aceluia 
pentru care citația i-a fost înmânată, 
conform art.88 alin.1, punctul 5 indice 
1 Cod procedură civilă. De asemenea, 
aveți posibilitatea de a depune la dosar 
întâmpinare cu cel puțin 5 zile înainte 
de termenul de judecată.

DIVERSE
l SC CONPET SA, cu sediul în mun.
Ploieşti, str.Anul 1848, nr.1-3, jud.
Prahova,  t i tular  a l  proiectului 
„Construire rezervor pentru ţiţei 
(V=2500mc), staţie de pompare Poiana 
Lacului, judeţul Argeş”, propus a fi 
amplasat în comuna Poiana Lacului, 
satul Poiana Lacului, jud.Argeş, 
anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei de încadrare, fără evaluare de 
impact şi respectiv evaluare adecvată, 
de către APM Argeş. 1.Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
APM Argeş, cu sediul în Piteşti, str.
Egalităţii, nr.50, judeţul Argeş, în zilele 
de luni-vineri, între orele 10.00-14.00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet: http://apmag.anpm.ro. 2.
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare la sediul APM Argeş, str.
Egalităţii, nr.50, judeţul Argeş, până la 
data de 15.01.2019. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Argeş, str. Egalităţii, nr. 50, jud. Argeş.

l Judecatoria Iasi,  comunicare 
Sentinta Civila nr.7681/2018 din 22 
iunie 2018, dosar nr.19137/245/2017: 
Respinge, ca ramasa fara obiect, acti-
unea civila  formulata de reclamanta 
Salubris S.A, cu sediul in Iasi, Soseaua 
Nationala nr.43, prin reprezentant 
legal, impotriva paratului Afrasinei 
Gigel, cu domiciliul cunoscut in Iasi, 
bd.Tutora, nr.7, bl.E3, sc.D, ap.3, jud.
Iasi. Obliga paratul sa plateasca recla-
mantei suma de 104,00 lei, cu titlu de 
cheltuieli de judecata. Cu drept de a 
formula apel in termen de 30 de zile de 
la comunicare. Pronuntata  azi, 
22.06.2018, prin punerea solutiei la 
dispozitia partilor ,prin mijlocirea 
grefei instantei.

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de administraţie al Societăţii 
TARA SA, cu sediul în Piteşti, str.Dârzul, 
nr.4, judeţul Argeş, înregistrată la ORC 
Argeş sub nr.J03/51/1991, având 
CUI:RO129200, în temeiul dispoziţiilor 
art.117 şi art. 118 din Legea nr.31/1990, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
convoacă Adunarea Generală Extraordi-
nară la data de 09.02.2019, ora 9.30, la 
sediul societăţii din Piteşti, str.Dârzul, 
nr.4, jud.Argeş, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 01.02.2019 considerată 
dată de referinţă, cu următoarea ordine 
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de zi: 1.Aprobarea modificării Actului 
constitutiv al SC TARA SA după cum 
urmează: Art.6 se completează cu urmă-
torul aliniat: “Societatea poate dobândi 
propriile acţiuni în condiţiile legii’’ și va 
avea următorul conţinut: ’’Art.6 ,,Acţiu-
nile societăţii sunt nominative, demateri-
alizate, înscrise în cont. Acţiunile nu vor 
putea fi emise pentru o sumă mai mică 
decât valoarea nominală. Acţiunile sunt 
indivizibile. Acţiunile neplătite sunt întot-
deauna nominative. Capitalul social nu 
va putea fi majorat și nu se vor putea 
emite noi acţiuni până când nu vor fi fost 
complet plătite cele din emisiunea prece-
dentă. Indiferent de forma lor, acţiunile 
trebuie să poarte semnătura administra-
torului unic, respectiv a directorului 
general unic sau a 2 membri ai consiliului 
de administraţie, respectiv a directora-
tului. Deţinerea de acţiuni implică adezi-
unea la actul constitutiv cu toate 
modificările survenite. Orice acţiune 
plătită dă dreptul la un vot în adunarea 
generală. “Societatea poate dobândi 
propriile acţiuni în condiţiile legii’’. 2.
Ratificarea și aprobarea tuturor hotărâ-
rilor AGEA și a tuturor actelor juridice 
(inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor 
AGEA și contracte) încheiate, adoptate și 
emise în numele SC TARA SA prin 
Consiliul de Administratie, între 27 
octombrie 2015 și 08.02.2019, respectiv 
Hotărârea  AGEA nr.1/18-12-2015 

privind modificarea statutului Societăţii 
și transformarea societaţii SC TARA SA 
în societate pe acţiuni de tip închis; Hotă-
rârea AGEA nr.1/29-12-2017 privind 
majorarea capitalului social al Societăţii 
SC TARA SA; Hotărârea AGEA nr.1/09-
11-2018 privind consolidarea valorii 
nominale a acţiunilor emise de SC TARA 
SA, Hotărârea AGEA nr.2/22-12-2018 
privind ratificarea și aprobarea tuturor 
hotărârilor AGEA și a tuturor actelor 
juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale 
tuturor AGEA și contracte) încheiate, 
adoptate și emise în numele SC TARA 
SA prin Consiliul de Administrație, între 
27 octombrie 2015 și 21 decembrie 2018, 
precum și aprobarea și ratificarea 
oricăror documente, acţiuni și operaţiuni 
de implementare în baza acestora, 
precum și aprobarea tuturor modifică-
rilor Actului Constitutiv aprobate de 
către toate adunările generale extraordi-
nare ale acţionarilor între 27 octombrie 
2015 și 08.02. 2019, astfel cum au fost 
reflectate în Actul Constitutiv. 3.Împuter-
nicirea Președintelui Consiliului de 
Administraţie cu ducerea la îndeplinire a 
hotărârii. În condiţiile neîndeplinirii 
cvorumului, conform prevederilor din 
Legea nr.31/1990, republicată și modifi-
cată, următoarea ședinţă de lucru a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţi-
onarilor va avea loc în data de 
10.02.2019, ora 9.30 la sediul societăţii 

din Pitești str.Dârzu, nr.4, jud.Argeș, 
având aceeași ordine de zi. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social, are/au dreptul: -de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; -de a 
prezenta proiecte de hotărâri pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării gene-
rale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi 
exercitate numai în scris prin depunerea 
la sediul societăţii sau prin servicii de 
curierat la sediul societăţii. Ordinea de zi 
completată cu punctele propuse de acţi-
onar, ulterior convocării se publică cu 
îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege 
și/sau de actul constitutiv pentru convo-
carea adunării generale cu cel puţin 10 
zile înaintea adunarii generale, la data 
menţionării în convocatorul iniţial. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale în scris, prin 
depunere la sediul societăţii sau prin 
servicii de curierat la sediul societăţii. 
Pentru identificarea persoanelor care 
adresează întrebări, acestea vor anexa 
solictării și copii ale documentelor care să 
le ateste identitatea. Răspunsurile la 

întrebările adresate vor fi comunicate în 
scris. La lucrările Adunarii Generale 
Extraordinare a Acţionarilor pot parti-
cipa și vota numai acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
01.02.2019. Acţionarii pot participa 
personal sau prin reprezentanţi pe bază de 
procură specială. Formularele de procură 
specială se pot obţine de la sediul societăţii 
începând cu data de 01.02.2019 și pot fi 
depuse, completate inclusiv transmise prin 
corespondenţă, în original, pâna la data de 
07.02.2019, ora 9.30 la sediul Societăţii 
TARA SA, sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului dreptului de vot.  

PIERDERI
l Pierdut cartelă tahograf nr. 3FZ3001 
din 18.12.2018, în Germania, pe 
numele Lazăr Nicolae, din Slobozia. Se 
declară nulă.

l Pierdute Atestat profesional trans-
port Marfa si Card Tahograf emise pe 
numele Mihai Marian Sebastian. Le 
declar nule.

l Subsemnatul Stamatin David- 
Constantin, domiciliat  în  loc. Brașov, 
jud. Brașov, str. Lungă, nr. 162, 
pierdut Certificat de pregătire profe-
sională, seria 0414645000, în data de 

06.01.2019, în loc. Brașov, jud. Brașov. 
Declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare pe 
numele Cabinet de insolvenţă Leţu 
Maria Cristina, număr matricol 1B 
2444, emis de Uniunea Naţională a 
practicienilor în insolvenţă din 
România. Se declară nul.

l Pierdut card tahograf Bărbulescu 
Liviu Nicu, eliberat de ARR Gorj. Îl 
declar nul.

l Pierdut card CPC emis de ARR Dolj 
pe numele Turluc Nicolae Adrian. Se 
declară nul.

l Pierdut Registrul Unic de Control 
nr.2130914 al Societăţii Centrul 
Medical Phoenix SRL, pentru punctul 
de lucru din str.Siretului, nr.11, 
Craiova. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de Medic Specia-
lizat Medicină de Familie nr. 1041/2006 
emis de Ministerul Sănătăţii Publice în 
29 August 2006 nr. 00197 pe numele 
Arben Mino. 

l Pierdut carnet de student pe numele 
Gheorghiţă Andrei Alexandru emis de 
Universitatea Spiru Haret București.




