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OFERTE SERVICIU
l SC Imobili Party angajează personal 
pentru postul de agenți imobiliare și secreta-
riat- publicitate. CV-urile se depun la adresa 
de e-mail: agentiaimobili@yahoo.com.

l Firma Nimatron Technik SRL, cu sediul în 
Brașov, angajează asistent manager, cu studii 
superioare; vorbitor de limbă engleză. Infor-
maţii la tel: 0726/396.312 și la sediul societăţii 
din Brașov, B-dul Al.Vlahuţă nr.10.

l Subscrisa Liceul „Andrei Mureșanu” 
Brașov, în conformitate cu art.7 din HG 
286/2011,  modif icată  cu HG nr. 
1027/11.11.2014, anunţă organizarea concur-
sului privind postul vacant contractual: 
administrator financiar, studii superioare. 
Concursul constă în: -Proba scrisă: 
15.01.2019, ora 9.00; -Proba practică: 
17.01.2019, ora 9.00; -Interviul: 18.01.2019, 
ora 9.00. Dosarele se primesc în perioada 
17-21, 27, 28.12.2018-3-7.01.2019, între orele 
9.00-14.00, la secretariatul unităţii. Relaţii 
telefon: 0268.472.993.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Institutul 
de Filologie Romana „A. Philippide”, organi-
zează,în ziua de 18 ianuarie 2019, ora 09:00, 
concurs pentru ocuparea postului de cerce-
tator stiintific,in domeniul Filologie romana, 
specializarea Istoria literaturii romane. 
Concursul se va desfăsura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data 
publicării anuntului. Informatii suplimentare 
se pot obtine de la secretariatul institutului si/
sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
tel. 0332101115.

l Primăria Municipiului Dorohoi, cu sediul 
în: municipiul Dorohoi, strada A.I. Cuza, 
nr.34, județul Botoșani, în baza legii 188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post vacant pentru funcție publică: 
Denumirea postului: consilier, grad profesi-
onal superior. Compartimentul: Executare 
silită, control, persoane fizice și juridice. 
Direcția: Taxe și Impozite Locale. Condiții 
specifice de participare la concurs:- nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, în domeniul Științelor Economice/
Administrație Publică;-  vechime în speciali-

tatea studiilor: minim 7 (șapte) ani. Data, ora 
și locul de desfășurare a concursului: Proba 
scrisă: 14.01.2019, ora 10.00, la sediul institu-
ției. Interviu: 18.01.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial, respectiv până la data de 03.01.2019. 
Date contact: Primăria Municipiului 
Dorohoi, Compartimentul Resurse Umane, 
telefon 0231/610133 int.113

l Anunţ  de  concurs: Primăria Comunei 
Oarja, Judeţul Argeș, organizează concurs de 
recrutare  pentru ocuparea pe perioadă deter-
minată a funcției contractuale de execuție 
temporar vacantă, după cum urmează: 1.
consilier juridic, gradul II. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art. 3 din  Hotărâre nr. 286 / 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a ocupării 
funcţiei publice sunt:  1.consilier juridic, 
gradul II in subordinea Consiliului Local 
Oarja: - studii universitare absolvite cu 
diplomă de licenţă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul știinţelor 
juridice; - vechimea in specialitatea studiilor 1 
an. Concursul se va organiza conform calen-
darului următor: Termenul limită pentru 
depunerea dosarelor - 5 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial: 
15.01.2019  ora 10:00: proba scrisă; 17.01.2019  
ora 10:00: proba interviu. Locaţia de desfășu-
rare a concursului: comuna Oarja, sediul 
Primăriei Oarja. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art. 6, alin. 
(1) din Hotărârea  nr. 286/2011. Coordonate 
de contact pentru primirea dosarelor de 
concurs: Primăria Comunei Oarja, comuna 
Oarja, str. Primăriei nr.459, telefon/fax: 
0248/660.341, email: primarie@oarja.cjarges.
ro. Bibliografia și relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei Oarja, din 
comuna Oarja,  str. Primăriei, nr.459, telefon 
0248/660.341.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Buzău organizează concurs în data de 
15.01.2019 (proba scrisă) și 18.01.2019 (inter-
viul) pentru ocuparea unor posturi contrac-
tuale vacante de execuție cu încadrare pe 
perioadă nedeterminată. BRP Pătârlagele- 1 
post asistent registrator principal, gradul II; 1 
post asistent registrator, treapta I; 1 post 
referent, treapta I. BRP Râmnicu Sărat- 1 
post asistent registrator principal debutant; 1 
post asistent registrator, treapta I; 1 post 
referent, treapta I. BRP Pogoanele- 1 post 
asistent registrator principal debutant; 1 post 
asistent registrator, treapta II; 1 post referent 
treapta I. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.3 din 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun până la data de 03.01.2019, 
ora 16.00, la sediul instituţiei. Detalii privind 
condiţiile specifice, bibliografia și tematica de 
concurs sunt disponibile pe pagina oficială: 
www.ocpibz.ro. Informaţii suplimentare se 
obţin la sediul Oficiului de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Buzău, din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.48, Biroul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat și Petiții, telefon: 
0238.711.036.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în localitatea 
Constanța, Incinta Port, dana 78, jud.
Constanța, organizează concurs, conform 
HG nr.286/2011, modificată și completată, 

pentru ocuparea unei funcții contractuale 
temporar vacante: Grup Nave: Ofițer 
mecanic maritim- 1 post. Condiții specifice de 
ocupare a postului: Ofițer mecanic maritim; 
Nivelul studiilor: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; Speci-
alitate de bază: domeniul naval. Cerințe 
specifice: -posesor brevet pentru funcția de 
ofițer mecanic maritim (brevet valabil pentru 
o perioadă de minim 2 ani de la data depu-
nerii dosarului); -limba engleză nivel avansat, 
-Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției (ofițer mecanic): minim 3 
ani pe remorchere. Data-limită pentru depu-
nerea dosarelor: 21.12.2018, ora 16.00; 1.
Proba scrisă: 04.01.2019, la ora 09.00; 2.Proba 
practică: 09.01.2019, la ora 09.00. Depunerea 
dosarelor de concurs se va face la sediul 
ARSVOM, Incintă Port Constanța, dana 78, 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia și 
rezultatele finale ale probelor de concurs se 
vor afișa la sediul unității și pe pagina oficială: 
arsvom@intersat-telecom.ro

l Primăria Vorniceni, cu sediul în localitatea 
Vorniceni, strada Principală, numărul 1, 
judeţul Botoșani, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
agent agricol, număr posturi: 1, conform HG 
286/2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.01.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 16.01.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: -studii: studii medii liceale, respectiv 
studii medii liceale în domeniul agricol, speci-
alitatea agronomie, zootehnie, necesare 
ocupării postului; -vechimea: 2 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Vorniceni, 
județul Botoșani. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Vorniceni, județul Botoșani, 
persoană de contact: Istrate Ioan, telefon: 
0231.563.533, fax: 0231.563.533, e-mail: 
primaria_vorniceni@yahoo.com.

l Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetești, 
cu sediul în localitatea Fetești, strada Călărași, 
nr.549, judeţul Ialomiţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: -funcţionar: 1 post vacant -în Comparti-
mentul tehnic. Condiţii specifice în vederea 
participării la concurs: -diplomă de bacalaureat; 
-fără vechime în muncă. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 14.01.2019, 
ora 10.00; -Interviul în data de 23.01.2019, ora 
10.00. Candidaţii care optează pentru postul 
vacant 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 Spitalului Municipal 
„Anghel Saligny” Fetești, biroul Resurse 
umane. Pentru a ocupa un post contractual 
vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale, conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. Detalii 
privind organizarea și desfășurarea concursului, 
respectiv bibliografia, sunt disponibile accesând: 
www.spitalfetesti.ro, precum și la avizierul 
instituţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Municipal „Anghel Saligny” 
Fetești, telefon: 0243.361.905, interior: 121, birou 
Resurse umane.

l Primăria Comunei Dobroești, județ Ilfov, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a func-
ţiei publice de execuţie vacante de: -1 post 
referent, clasa III, grad profesional superior 
-Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor -Compartiment 
Evidența Persoanelor. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, Statutul Funcţiona-
rilor Publici r2, cu modificările și completările 
ulterioare, la care se adaugă: Condiţiile de 
participare pentru funcția publică de execuție 
de referent, clasa III, grad profesional supe-
rior -Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor -Compartiment 
Evidența Persoanelor; -Studii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 7 ani; -Cunoștințe operare 
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în domeniul tehnologiei informației -nivel 
avansat. Condițiile de desfășurare a concur-
sului: -dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Dobroești, Cuza 
Vodă, nr.23, comuna Dobroești, judeţul Ilfov. 
Persoană de contact este doamna Tudor 
Natalia-Emanuela, referent, clasa III, grad 
profesional principal, Primăria Dobroești, 
telefon: 021.255.33.20. Data organizării 
concursului: -proba suplimentară (elimina-
torie) în domeniul tehnologiei informațiilor 
-nivelul avansat -14.01.2019, ora 09.00; 
-proba scrisă -16.01.2019, ora 10.00; -interviul 
va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la 
afișarea rezultatelor probei scrise. Locul de 
desfășurare a concursului, inclusiv proba 
suplimentară (eliminatorie) în domeniul 
tehnologiei informațiilor -nivelul avansat, va 
avea loc la sediul Primăriei Dobroești, din str.
Cuza Vodă, nr.23, comuna Dobroești, jud.
Ilfov. Alte informaţii referitoare la organi-
zarea concursului, procedura de organizare și 
desfășurare a probei suplimentare în dome-
niul tehnologiei informațiilor pot fi obţinute 
la telefon: 021.255.33.20.

l Primăria Municipiului Adjud, cu sediul în 
localitatea Adjud, str.Stadionului, nr.2, județul 
Vrancea, organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea funcțiilor 
publice de execuție vacante de: 1.consilier, 
clasa I, grad profesional superior, din cadrul 
Compartimentului comunicare și protecția 
datelor cu caracter personal din cadrul 
Aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Adjud; 2.consilier juridic, clasa I, 
grad profesional superior, din cadrul Servi-
ciului administrație publică locală -Comparti-
ment juridic, legalitate și contencios 
administrativ a Aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Adjud. Concursul se 
va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 17 
ianuarie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Municipiului Adjud, din str.Stadionului, nr.2; 
-interviul va avea loc la o dată care va fi anun-
țată în funcție de evoluția probei scrise. 
Pentru participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
1.Pentru postul consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior, din cadrul Compartimentului 
comunicare și protecția datelor cu caracter 
personal din cadrul Aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Adjud: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în specializarea Administrație publică 
sau Istorie jurnalistică; -vechime în speciali-
tatea studiilor cerute de funcția publică 
minim 7 ani. 2.Pentru postul consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior, din cadrul 
Serviciul administrație publică locală 
-Compartiment juridic, legalitate și conten-
cios administrativ: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în specia-
lizarea drept; -vechime în specialitatea studi-
ilor cerute de funcția publică minim 7 ani. 
Candidații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs întermen de 20 zile de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul din str.Stadionului, 
nr.2, la Compartimentul organizare, resurse 
umane și salarizare. Relații suplimentare și 
coordonatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul Primăriei 
Municipiului Adjud, din str.Stadionului, nr.2, 
persoană de contact: Romanov Camelia 
-inspector superior din cadrul Compar-
timentului organizare, resurse umane și 
salarizare, telefon: 0237.641.908, int.225,  
fax: 0237.641.912, e-mail: corus@prima-
riaadjud.ro.

l Școala Gimnazială Specială „Sf.Vasile”, 
cu sediul în localitatea Craiova, strada dr.Di-
mitrie Gerota, numărul 3, judeţul Dolj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -infirmieră învăță-
mânt special, 1 post, pe perioadă nedetermi-
nată, conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările și completările ulterioare; -îngri-
jitor curățenie, 1 post, pe perioadă nedetermi-
nată, conform HG 286/23.03.2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 11.01.2019, ora 9.00; -Proba 
practică în data de 15.01.2019, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
Pentru postul de îngrijitor curățenie: -studii: 
generale sau medii; -nu se impun condiții 
referitoare la vechimea în specialitatea 
postului. Pentru postul de infirmieră învăță-
mânt special: -studii: generale sau medii; 
-certificat absolvire curs infirmieră; -nu se 
impun condiții referitoare la vechime în 
specialitatea postului. 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 Școlii Gimnaziale Speciale „Sf.Vasile” 
Craiova. Relaţii suplimentare la sediul Școlii 

Gimnaziale Speciale „Sf.Vasile” Craiova, 
persoană de contact: Cutoveanu Cornelia, 
telefon: 0251.510.079, fax: 0251.510.079, 
e-mail: sfvasile_craiova@yahoo.com.

l Primăria Comunei Hurezani, cu sediul în 
com.Hurezani, sat Hurezani, nr.80, județul 
Gorj, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată și completată de 
HG nr. 1027/2014. Denumirea postului: 
inspector de specialitate debutant, post 
vacant contractual, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii de specialitate: studii univer-
sitare de licență sau studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă, speciali-
zare -cadastru sau măsurători terestre; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu se solicită; -să posede 
certificat de autorizare prin care este auto-
rizat să verifice lucrări de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei și cartogra-
fiei în categoria E. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba scrisă în 
data de 11.01.2019, ora 10.00, la sediul insti-
tuției; -proba interviu în data de 17.01.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, și de la 
afișarea la sediul instituției. Relaţii suplimen-
tare: persoană de contact: Diaconescu Mădă-
lina Felicia, telefon: 0253.231.221.

l Direcția de Asistență Socială Adjud, cu 
sediul în localitatea Adjud, str.Stadionului, 
nr.2, județul Vrancea, CIF: 39490790, organi-
zează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
privind Statutul funcționarilor publici, repu-
blicată, cu modificările și completările ulteri-
oare, pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de: -inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, din cadrul Comparti-
mentului protecția persoanelor vârstnice, a 
persoanelor cu handicap și asistenți personali 
ai persoanelor cu handicap grav. Concursul 
se va desfășura la sediul Direcției de Asis-
tență Socială Adjud, din str.Stadionului, nr.2, 
astfel: -proba scrisă în data de 17 ianuarie 
2019, ora 10.00; -interviul va avea loc la o 
dată care va fi anunțată în funcție de evoluția 
probei scrise. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul de studii 
drept; -fără vechime în specialitatea studiilor 
cerute de funcția publică. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anunțului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
din str.Stadionului, nr.2, la Compartimen-
tului economico-financiar, achiziții publice, 
resurse umane, securitatea muncii și admi-
nistrativ. Relații suplimentare la sediul 
Direcției de Asistență Socială Adjud, din str.
Stadionului, nr.2, persoană de contact: Tudo-
rancea Florina Raluca -inspector, clasa I, 
grad profesional superior, în cadrul Compar-
timentului economico-financiar, achiziții 
publice, resurse umane, securitatea muncii și 
administrativ, telefon/fax: 0237.642.705, 
e-mail: dasadjud@primariaadjud.ro.

l Primăria Comunei Vatra Moldoviţei, cu 
sediul în localitatea Vatra Moldoviţei, judeţul 
Suceava, organizează, în temeiul Legii 
188/1999, concurs pentru ocuparea funcţiei 

publice de execuţie vacante de: -inspector, 
clasa I, grad profesional principal, în cadrul 
Biroului financiar contabil din Aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Vatra 
Moldoviţei. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Vatra Moldoviţei, 
astfel: -Proba scrisă în data de 21.01.2019, ora 
12.00; -Proba interviu în data de 23.01.2019, 
ora 12.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; b)vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Vatra Moldoviţei. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs la 
sediul Primăriei Comunei Vatra Moldoviţei, 
persoană de contact: Niga Gabriel -vice-
primar, telefon: 0230.336.150, e-mail: prima-
riavatramoldovitei@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG nr.286/2011, de infir-
mieră la Sala de operaţie din cadrul Secţiei 
Chirurgie Generală a Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. Calendar concurs: 
-15.01.2019, ora 12.00 -proba scrisă; 
-17.01.2019, ora 12.00 -proba practică. Dosa-
rele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul RUNOS și Contencios al 
Spitalului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului și vor cuprinde următoa-
rele acte: -cerere de înscriere la concurs; 
-copie după certificatul de naștere, căsătorie, 
naștere a copiilor, buletin, diplomă de studii; 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 
-fișa medicală; -curriculum vitae; -recoman-
dare de la ultimul loc de muncă, acolo unde 
este cazul; -cazier judiciar; Taxă concurs- 
100Lei. Condiţii specifice: -studii: școală 
generală; -nu se solicită vechime în muncă. 
Relaţii suplimentare referitoare la tematică și 
bibliografie se pot obţine de la sediul unităţii 
sau la telefon: 0230.312.023, între orele 7.30-
16.00, persoană de contact: Mera Nicoleta.

l Primăria Comunei Nicolae Bălcescu, cu 
sediul în comuna Nicolae Bălcescu, str.
Eroilor, nr.380, judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea functiilor publice 
vacante de consilier I superior și  consilier I 
principal din cadrul Serviciului public comu-
nitar local de evidenţă a persoanelor. Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru 
consilier I principal: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă, 
respectiv studii superioare de lungă durată; 
-minim 5 ani vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice. 
Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru consilier I superior: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă sau echi-
valentă, respectiv studii superioare de lungă 
durată; -minim 7 ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
N.Bălcescu în ziua de 28 ianuarie 2019, ora 
10.00- proba scrisă și 30 ianuarie 2019, ora 
10.00- interviul, iar dosarele complete de 
participare la concurs întocmite conform 
art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, 

cu modificările ulterioare, se depun la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a. 
Condiţiile de participare, bibliografia și 
documentele pentru întocmirea dosarului de 
înscriere la concurs sunt afișate la sediul 
Primăriei Nicolae Bălcescu. Informaţii supli-
mentare la telefon nr.0234.214.071, fax: 
0234.214.016, e-mail: primaria_nicolaebal-
cescu@yahoo.com, persoană de contact: 
Patrasc Daniel -consilier resurse umane.

l Orașul Vlăhița, cu sediul în Vlăhița, str.
Turnătorilor, nr.20, județul Harghita, organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice vacante în cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului Orașului 
Vlăhița, Compartimentul informatică: 1 post 
consilier, clasa I, grad profesional asistent, la 
Compartimentul informatică -funcție 
publică vacantă, pe perioadă nedeterminată. 
Condiții generale de participare la concurs: 
-condiții prevăzute la art. 54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiții specifice 
pentru ocuparea funcției publice consilier, 
clasa I, grad profesional asistent, la Compar-
timentul informatică: 1)studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență în specializarea: informa-
tică; 2)1 (un) an vechime în specialitatea 
studiilor necesare. Concursul constă în trei 
etape succesive, după cum urmează: a)
selecția dosarelor de înscriere; b) proba scrisă; 
c) interviul în cadrul căruia se testează abili-
tățile, aptitudinile și motivația candidaților. 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai 
candidații declarați admiși la etapa prece-
dentă. Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei Orașului Vlăhița în data de 
14.01.2019, ora 10.00, proba scrisă; 
16.01.2019, ora 12.00, interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs pot fi depuse până la data 
de 03.01.2019, ora 13.00, la registratura 
Primăriei Orașului Vlăhița (secretariat). 
Informații suplimentare se pot obține la tele-
fonul/fax nr.0266.246.635, adresa de mail: 
office@primariavlahita.ro sau la Comparti-
mentul de resurse umane, persoană de 
contact: Márton Ferenc, inspector resurse 
umane.

l Comuna Șuletea, cu sediul în localitatea 
Șuletea, judeţul Vaslui, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: -inspector, clasa I, 
grad profesional debutant -Compartiment 
contabilitate. Concursul se va desfășura la 
sediul UAT Șuletea astfel: -Proba scrisă în 
data de 15.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 21.01.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în specialitatea administraţie publică 
sau economie; -vechime nu se solicită; -cunoș-
tinţe operare PC: nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Comunei Șuletea. Relaţii suplimentare și 
coordonatele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul instituției: 
UAT Șuletea, persoană de contact: Tanase 
Filip, secretarul comunei, tel.0235.426.784, 
e-mail: primariasuletea@yahoo.ro.
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l Primăria Comunei Voineasa, judeţul Olt, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea posturilor vacante de: inspector, 
cls.I, gradul profesional principal, la 
Compartimentul achiziții publice, urbanism 
și fonduri europene din cadrul Primăriei 
Voineasa. A.Denumirea funcţiei publice: 
inspector, cls.I, gradul profesional principal, 
la Compartimentul achiziții publice, urba-
nism și fonduri europene din cadrul Primă-
riei Voineasa. B.Probe de concurs: 1.Proba 
scrisă; 2.Interviul. C.Condiţii de participare 
la concurs: a)Să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; b)Studii: -studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă -pentru postul 
de inspector, cls.I, principal; c)Condiţii 
minime de vechime: minim 5 ani. D.Condiţii 
generale și specifice de participare la concurs. 
Poate participa la concurs persoana care 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 
a)are cetăţenia română și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c)are vârsta de minimum 18 ani împli-
niţi; d)are capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunzătoare 
funcţiei publice pentru care candidează, 
atestată pe bază de examen medical de speci-
alitate; f) îndeplinește condiţiile de studii: 
-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
-pentru postul de inspector, cls.I, principal; g)
îndeplinește condiţiile specifice de vechime în 
specialitatea studiilor: minim 5 ani; h)nu a 
fost condamnată pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie 
și de serviciu, infracţiuni care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei 
publice; i)nu a fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani; j)nu a desfășurat activitate de 
poliţie politică, astfel cum este definită prin 
lege. E.Condiţii de desfășurare a concursului: 
1.Data și locul depunerii dosarelor de 
înscriere la concurs: perioada 14.12.2018-
02.01.2019, ora 14.00, la sediul Primăriei 
Voineasa, jud.Olt. 2.Selecţia dosarelor de 
înscriere: 03.01.2019-09.01.2019. 3.Data 
probei scrise: 14.01.2019, ora 9.00. 4.Data 
probei interviu: în maxim 5 zile lucrătoare de 
la susținerea probei scrise. 5.Locul desfășu-
rării probelor: sediul Primăriei Voineasa, 
judeţul Olt. IV.Acte obligatorii la dosarul de 
înscriere la concurs: 1.Cerere de înscriere la 
concurs adresată Primarului comunei 
Voineasa, judeţul Olt; 2.copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; 3.copiile 
documentelor care să ateste nivelul studiilor 
și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice; 4.copia 
carnetului de muncă, conformă cu originalul, 
până la data de 31.12.2010, raportul per 
salariat din Registrul REVISAL sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, începând cu data de 01.01.2011; 5.
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; 6.adeverinţă medicală care să 

ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; 7.declarația pe propria răspundere 
sau adeverinţa care să ateste că nu a desfă-
șurat activităţi de poliţie politică; 8.curri-
culum vitae. 9.alte documente relevante 
pentru desfășurarea concursului. Adeverinţa 
care atestă starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului și cali-
tatea acestuia, în formatul standard stabilit 
de Ministerul Sănătăţii. În cazul documen-
tului prevăzut la punctul (5), candidatul 
declarat admis la selecţia dosarelor, care a 
depus la înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a 
concursului. Copiile de pe actele prevăzute 
mai sus vor fi însoţite de documentele origi-
nale în vederea verificării conformităţii copi-
ilor cu originalul. E.Menţiuni. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul 
Primăriei Voineasa, judeţul Olt, telefon: 
0744.586.802, persoană de contact: d-na 
Sandu Maria.

l Institutul de Chimie Macromoleculară 
“Petru Poni” Iași anunță concurs în cadrul 
proiectului “Polimeri coordinativi poroși noi 
cu liganzi organici de dimensiuni variabile 
pentru stocarea gazelor. Acronim: 
POCPOLIG” (P_37_707/contract 
nr.67/08.09.2016, cod SMIS 104810); Compe-
tiția POC-A1-A1.1.4-E-2015, pentru un (1) 
post de Cercetător științific gradul III - 
(cercetător cu experiență pe poziție post-doc-
torală). Normă de lucru (nr. ore/lună): 44 ore/
lună. Data începerii contractului: 01.02.2019. 
Data încheierii contractului: 30.08.2020. 
Calendarul desfășurării concursului: 1.Data 
publicării: 14.12.2018. 2.Dosarele de concurs 
se vor depune până în data de 14.01.2019, ora 
14.00, la sediul institutului, Biroul personal- 
resurse umane; 3.Conținutul dosarului de 
candidatură trebuie să conțină documentele 
prevăzute de art.15, alin.(6) conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, precum și o scrisoare de 
intenție care să indice domeniile de cercetare, 
de interes și motivația pentru ocuparea 
postului și date de contact pentru 2 potențiali 
referenți. 4.Probele de concurs costau în 
analiză dosar, probă scrisă și probă orală – 
tematica afișată pe site și la sediul ICMPP; 
5.Condiții specifice necesare pentru ocuparea 
postului de Cercetător științific gradul III- 
(cercetător cu experiență): Candidatul să fie 
absolvent de studii superioare, cu examen de 
licență în chimie/inginerie chimică; să aibă  
masterat în același domeniu, să aibă titlul de 
Doctor în Chimie/Inginerie Chimică, să aibă 
activitate de cercetare-dezvoltare în speciali-
tate sau în învăţământul superior de cel puţin 
4 ani, să cunoască foarte bine limba engleză, 
să fie familiarizat cu tehnicile de sinteză 
retele metalo-organice (RMO), metadele 
standard de purificare și de caracterizare 
(rezonanță magnetică nucleară RMN, 
difratie de raze X la unghiuri mici și la 
unghiuri largi UV-Vis, fluorescență, determi-
nare porozitate), interpretarea rezultatelor și 
să aibă experiență în elaborarea drafturilor/
manuscriselor pentru publicare lucrări știin-
țifice și propunerilor de proiecte naționale/
internaționale. 6.Data analiza dosarelor: 
15.01.2019. 7.Data afișării rezultatelor 
analizei dosarelor pe site-ul institutului: 
16.01.2019, ora 14.00. 8.Depunerea eventua-

lelor contestații până la data de 17.01.2019, 
ora 14.00. 9.Afișarea rezultatelor contestati-
ilor: 17.01.2019, ora 16.00. 10.Data probă 
scrisă: 18.01.2019, ora 11.00. 11.Data afișării 
rezultatelor probei scrise: 18.01.2019, ora 
17.00. 12.Depunerea eventualelor contestații 
pentru proba scrisă până la data de 
21.01.2019, ora 14.00. 13.Afișarea rezultatelor 
contestatiilor: 21.01.2019, ora 17.00. 14.Data 
probă orală: 23.01.2019, ora 11.00. 15.Data 
afișării rezultatelor pe site-ul institutului: 
23.01.2019, ora 16.00. 16.Depunerea eventu-
alelor contestații pentru proba orală-interviu 
până la data de 24.01.2019, ora 14.00. 17.
Afișarea rezultatelor contestatiilor: 
24.01.2019, ora 17.00. 18.Afișarea rezultatelor 
finale ale concursului pe site-ul institutului: 
25.01.2019, ora 12.00. Candidatul selectat va 
fi implicat în sinteze organice si anorganice, 
purificarea si caracterizarea compusilor 
coordinativi, sinteza si caracterizarea structu-
rilor RMO, determinarea proprietatilor fizi-
co-chimice a structurilor RMO (efectuarea 
sintezei organice a liganzilor heterociclici și a 
polimerilor coordonativi poroși (RMN)). 
Experiența, cunoștințele teoretice sau experi-
mentale în prepararea și analiza RMO, cât și 
caracterizarea lor prin difractie de raze X 
reprezintă un avantaj. Candidatul trebuie să 
fie motivat și creativ, cu abilități avansate de 
comunicare și de lucru în echipă. Detalii 
privind condiţiile specifice, sau relaţii supli-
mentare se pot obţine la Serviciul resurse 
umane, sediul Institutului de Chimie Macro-
moleculară ”Petru Poni” din Iași, telefon 
0232.217.454, email: balan.catalina@icmpp.ro.

l Agenţia de Credite și Burse de Studii 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional principal, ID 360945, din cadrul 
Direcţiei Burse, Resurse Umane și Econo-
mică. Concursul va avea loc la sediul ACBS, 
după cum urmează: în data de 17.01.2019, 
ora 11.00, proba scrisă, în data de 22.01.2019, 
ora 8.30, interviul, iar proba suplimentară de 
testare a limbii engleze se va desfĂșura în 
data de 17.01.2019, ora 8.00. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, condiţiile gene-
rale, condiţiile specifice, precum și biblio-
grafia sunt afișate la sediul instituţiei și pe: 
www.roburse.ro. Relații suplimentare privind 
depunerea dosarelor se pot obține de la Grin-
deanu Maria, referent de specialitate, 
tel.021.310.19.05, fax 021.310.22.17, e-mail: 
burse@roburse.ro.

l În data de 14-01-2019, ora 10 va avea loc 
la sediul Primăriei or. Mărășești, jud. 
Vrancea, Concursul pentru ocuparea  unui 
post vacant contractual pe perioadă nedeter-
minată, de șofer, tr.II, in Serviciul  activități 
administrativ gospodărești, întreținere spații 
verzi. Condiții de participare:  -generale 
-conform art. 3 din HG 286/2011 modificată 
și completată cu HG 1027/2014; -specifice 
-studii medii; permis conducere categoria B), 
D); Atestat/Certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto pentru categoria 
D). În perioada 17.12.2018 –03.01.2019, la 
sediul Primăriei or. Mărășești se vor depune 
dosarele de participare la concurs, care 
trebuie să conțină obligatoriu documentele 
prevăzute în HG nr.286/2011 modificataă și 
completată. Concursul  va avea următoarele 
etape: 1.Selecția dosarelor: 04 și 07.01.2019; 
2.Proba scrisă: 14-01-2019, ora 10; 3.Interviul 
-data va fi anunțată odată cu afișarea rezulta-
telor probei scrise.  Bibliografia și atribuțiile 
postului vor fi afișată pe site-ul și pe tabela de 
afișaj ale instituției. Relații suplimentare, la 

sediul Primăriei or. Mărășești și telefon 
0237260550 –persoană de contact: inspector 
gr.s. Dogaru Claudia.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Constanța,cu sediul în Mun. Constanța, str. 
Mihai Viteazu nr.2B, jud. Constanța organi-
zează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată 
și completată, concurs pentru ocuparea unui 
post vacant, încadrare pe perioadă nedetermi-
nată corespunzător funcțiilor contractuale de 
execuție, după cum urmează: Serviciul 
Economic; 1 post consilier debutant. Cerinţele 
Postului: -studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă,   
specializarea în domeniul economic. Candidații 
vor depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 07.01.2019 inclusiv, ora 16,30 la 
sediul OCPI Constanța, secretariat. Concursul 
se va desfășura astfel: Proba scrisă: 16.01.2019, 
ora 10.00; Interviul: 22.01.2019, ora 10.00. 
Relații suplimentare: la sediul OCPI  
Constanța, Mun Constanța, str. Mihai Viteazu 
nr.2B,   telefon 0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro 
și pe site-ul www.ocpict.ro.

l U.M. 01835 București, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concursul 
pentru ocuparea postului vacant de personal 
civil contractual, expert gradul II/ studii 
superioare, cu o vechime în muncă de minim 
3 ani și 6 luni și o vechime în specialitatea 
necesară de minim 3 ani și 6 luni în funcţii de 
specialist în domeniul resurselor umane și de 
personal, astfel: - 28.01.2019, ora 10.30 -proba 
scrisă; - 01.02.2019, ora 10.00 -interviul; - 
data limită de depunere a dosarelor 
-07.01.2019, ora 14.30. Depunerea dosarelor 
și organizarea concursului se vor face la 
sediul UM 01835 București, șoseaua Bucu-
rești-Ploiești Km. 10,5, sector 1, București, 
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 21/3194000, interior 316.

CITAȚII
l Se citeaza numita Vaduva Nicoleta, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Fetesti, 
Ialomita, pentru termenul din data de 26 
februarie 2019, la judecatoria Fetesti, in 
dosarul nr. 2060/229/2018, avand ca obiect 
divort cu minori, in contradictoriu cu Vaduva 
Florin Valentin.

l Numitul Ion Mihai Laurenţiu este citat la 
Judecătoria Câmpulung, jud. Argeș, sala 2, 
în data de 30.01.2019, ora 8.30, în calitate de 
pârât în proces de divorţ cu Ion Ruxandra 
Ana, în calitate de reclamantă, Dosar nr. 
4220/205/2018.

l Numita Feher Violeta Mihaela născută 
Tuinea la data de 02.06.1962 în localitatea 
Codlea, jud. Brașov în calitate de fiică a 
defunctului Tuinea Nicolae Cornel , decedat 
la 13.02.2018, este citată ca în data de 
09.01.2019, ora 11.00, să se prezinte la SPN 
Beschia & Vrabie cu sediul în Brașov , str. De 
Mijloc nr. 42, ap. 2 pentru dezbaterea succe-
sorală a defunctului mai sus menționat.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar conform încheiere 
din 12.12.2018 Tribunal Prahova, dosar nr. 
5643/105/2018, anunţă deschiderea proce-
durii simplificate a insolvenței debitorului 

Ana Business Group SRL, Ploiești, str. 
Dumbravei,  nr. 13, jud. Prahova, 
J29/3011/2007, CUI 22785753. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor este 25.01.2019. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 04.02.2019. 
Termenul pentru întocmirea tabelului defi-
nitiv al creanţelor este 28.02.2019. Prima 
adunare a creditorilor la data de 11.02.2019 
ora13.30.

l Erată la anunţul publicat în ediţia din 
12.12.2018 a ziarelor Cuvântul Libertăţii și 
Jurnalul, rubrica: Diverse, aparţinând Primă-
riei Comunei Bistreţ, cod fiscal: 4553895, prin 
care venim cu următoarea modificare: din 
„data de 12.12.2018” se va citi corect „data 
de 20.12.2018”. Restul condiţiilor rămân 
neschimbate.

l Ponta Gheorghe si Ponta Claudia Cristina 
titulari ai PUZ „Construire magazie cereale, 
sopru pentru utilaje, birouri, cantar” in extra-
vilanul localitatii  Pecica (CF 305985 - 
Pecica), jud. Arad; aduc la cunostiinta 
publicului decizia etapei de incadrare, 
conform HG nr. 1076/2004; planul nu nece-
sita evaluare de mediu si va fi adoptat. fara  
aviz. Comentarii si propuneri justificate de  
reconsiderare ale deciziei se vor transmite in 
scris la sediul Agentiei  pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, tn 
termen de 10 zile calendaristice de la publi-
carea prezentului anunt.

l Văcariu Ionel și Parasca Maria Daniela, cu 
domiciliul în Arad, Str. Emil Monţia Nr.12, 
respectiv Str. Emanoil Gojdu Nr.4 Ap.7, 
anunţă elaborarea primei versiuni a planului 
„PUZ - locuinţă colectivă cu parter comercial 
și locuinţe individuale, Arad, Str. Diogene 
FN” și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu.  Consul-
tarea primei versiuni a planului se poate 
realiza la Prodecor Company SRL, locali-
tatea Arad, Bd. V. Milea 5-7 Sc. B Ap.21, 
zilnic între orele 12.00-14.00. Comentariile și 
sugestiile se vor transmite în scris la sediul 
APM Arad, Splaiul Mureșului FN, în termen 
de 15 zile calendaristice de la data prezen-
tului anunţ.

l Suciu Radu Gheorghe, titular al P.U.Z.-„-
Zona rezidentiala„ Mun. Arad, str. Rosmarin, 
FN, jud. Arad , anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/programul 
menţionat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului /programului 
poate fi consultată la sediul APM ARAD, 
strada Splaiul Muresului, FN, localitatea 
Arad, judeţul Arad, de luni până joi între 
orele 09 - 16.00, vineri între orele 09 - 13.00. 
Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul APM ARAD, în termen de 15 
zile de la data publicării anunţului.

l Stimați artiști, CREDIDAM va efectua, 
începând cu data de 24.12.2018, repartiția 
remunerațiilor aferente trimestrelor II și III 
2018, încasate în perioada 1 aprilie - 30 
septembrie 2018 (inclusiv sume recuperate 
până la 18 decembrie 2018 pentru perioade 
din urmă), pentru sursele Radio, TV și 
Cinema, a sumelor încasate în perioada 1 
iunie 2018 – 30 noiembrie 2018 (inclusiv sume 
recuperate până la 18 decembrie 2018 pentru 
perioade din urmă), pentru sursele Cablu, 
Comunicare publică și Internet, precum și a 
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sumelor din sursa Copie privată încasate de la 
UPFR (colectorul unic) la datele 05.06.2018, 
20.07.2018, 03.08.2018, 04.09.2018, 
24.09.2018, 17.10.2018, 20.11.2018, 06.12.2018  
(inclusiv recuperări). Viramentele încep la 
data de 24.12.2018 și vor continua în luna 
ianuarie 2019, în funcție de numărul bordero-
urilor. Aceste remunerații sunt repartizate 
titularilor de drepturi, proporţional cu utili-
zarea reală a repertoriului declarat la 
CREDIDAM de fiecare artist interpret, în 
baza playlistelor primite de CREDIDAM de 
la utilizatori și a unui studiu de piață pentru 
sursa Copia privată. În cazul în care, membrii 
CREDIDAM nu au prezentat repertoriul care 
înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este 
exonerat de răspunderea plății remunerațiilor 
către aceștia. Pentru sursele de gestiune colec-
tivă obligatorie, artiștii interpreți sau execu-
tanți care nu sunt membrii CREDIDAM, 
sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care 
li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora. 
Prezentul anunţ reprezintă notificare prevă-
zută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind 
dreptul de autor și drepturile conexe (republi-
cată). Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 
8/1996, privind dreptul de autor și drepturile 
conexe (republicată) revendicarea sumelor 
prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii 
de drepturi se poate face în 3 ani de la data 
notificării. Prezenta notificare va fi postată 
pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la 
data de 14.12.2018, precum și într-un ziar de 
largă circulație.  Vă puteți adresa 
CREDIDAM cu privire la repartiția efec-
tuată, începând cu data de 01.02.2019, la 
numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail 
office@credidam.ro sau la sediul 
CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, 
sector 2, București. Respectuos vă solicităm 
să respectați acest termen (01.02.2019), astfel 
încât toate resursele să poată fi alocate reali-
zării și verificării repartiției.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Albrau Prod SA. București, str. 
Grigore Manolescu, nr.7A, birou 1, parter, 
sector 1, J40/8273/2012, CUI: 25865253. 
Punct de lucru- str. Avîntului, nr. 20, Onești, 
jud.Bacău. Convocator. Președintele Consi-
liului de Administrație al SC Albrau Prod 
SA, în baza prevederilor Actului Constitutiv 
și a dispozițiilor Legii 31/1990, republicată, 
completează, conform art. 117 indice 1 
ordinea de zi la solicitarea acționarului 
Ciobanu Vasile, pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor convocată 
pentru ziua de 06.02.2019, la ora 13.00 la 
sediul societății cu următorul punct: Capi-
tolul Capitalul Social din Actul Constitutiv 
va avea următorul conţinut: Art.5.2. Capi-
talul social este deţinut de către acţionari 
astfel: Ciobanu Vasile- 10.089.827 acţiuni cu 
valoare nominală de 2,8 Lei și în valoare 
totală de 28.251.515,6Lei, procent 93,4399%; 
SC LVI SERV SRL- 539.910 acțiuni cu 
valoare nominală de 2,8 Lei și în valoare 
totală de 1.511.748Lei, procent 5%; SC 
COZLA SA- 149.273 acţiuni cu valoare 
nominală de 2,8 Lei și în valoare  totală de  
417.964,4Lei, procent 1,3824%; Lista 
Persoane Fizice- 19.189 acţiuni cu valoare 
nominală de 2,8 Lei, și în valoare totală de 
53.729,2Lei, procent  0,1777%. Materialele 
aferente punctelor de pe ordinea de zi vor fi 
puse la dispoziția acționarilor la sediul socie-
tății până la data de 04.02.2019. În cazul în 
care din lipsa de cvorum, adunarea nu va fi 
legal constituită la această dată, va avea loc 
o a doua adunare a acționarilor la data de 

07.02.2019, în același loc, la aceeași ora și cu 
aceeași ordine de zi. Acționarii pot participa 
la Adunările Generale Extraordinare a 
Acționarilor personal sau prin reprezentanți 
în baza unei împuterniciri (procuri speciale) 
acordate pentru această adunare. Procurile 
vor fi depuse în original la sediul societății cu 
cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub 
sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de 
vot la Adunarea respectivă.

LICITAȚII
l Erată la anunţul din Ziarul Jurnalul din 
ediţia din 07.12.2018, la secţiunea Licitaţii, dat 
de Consiliul Local Bratovoești, CIF: 5046688, 
privind lotul 1, în loc de T55 se modifică cu 
T58. Restul informaţiilor rămân neschimbate.

l Erată la anunţul din Ziarul Jurnalul din 
ediţia din 07.12.2018, la secţiunea Licitaţii, 
dat de Consiliul Local Bratovoești, CIF: 
5046688, privind lotul 2, în loc de T55 se 
modifică cu T58. Restul informaţiilor rămân 
neschimbate.

l Turnătoria Centrala Orion SA, societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, urmatoarele bunuri 
mobile: caramida prefabricata pentru 
cuptoare (folosita, rezultata din demontarea 
cuptoarelor) la pretul de 0,30 lei/buc; sindrila 
bituminoasa, la pretul de 8 lei/mp; autoturism 
marca Ford Explorer, nr. inmatriculare 
PH-34-TCO, an fabricatie 1996, la pretul de  
864,00 euro. Pretul bunurilor nu include TVA.  
Licitatiile se vor organiza in data de 
17.12.2018, ora 13:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 19.12.2018, 
21.12.2018, 07.01.2019, 09.01.2019, 
11.01.2019, 14.01.2019, 16.01.2019, 
18.01.2019, 21.01.2019 la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0787344547/0244597808, email office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l SC Tasan Paza Protectie SRL, prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie publica 
bunurilor mobile aflate in patrimoniul socie-
tatii, si anume: autoturism Peugeot 206 la 
pretul de 1.150 lei. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 
17.05.2018 si a regulamentului de participare 
la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de 
18.12.2018, 20.12.2018, 04.01.2019, 
08.01.2019, 10.01.2019, 15.01.2019, 
17.01.2019, 22.01.2019, 23.01.2019, 
30.01.2019, orele 12.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 
7B Et. 7. Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Comuna Miroslava judetul Iasi, organi-
zeaza  licitatie publica deschisa in data de 
08.01.2019 ora 10 pentru inchiriere plat-
forma de depozitare gunoi de grajd situata 
in extravilanul sat Balciu, comuna Miro-
slava. Data limita pentru depunerea ofer-
telor: 07.01.2019 ora 16. Caietul de sarcini 
poate fi obtinut de la Biroul Achizitii Publice 
din cadrul Primariei comunei Miroslava, 
judetul Iasi. Costul Caietului de Sarcini este 
de 50 lei.

l SC Rovit SA, societate aflata in reorgani-
zare judiciara, prin administrator judiciar 
anunta vanzarea la licitatie a unor bunuri 
aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca 
urmatoarele bunuri, respectiv Ferma 8 - 
compusa din: constructii dormitor, atelier 
mecanic, remiza, 2 magazii și teren aferent 
lot 1 - 5.599 mp, teren aferent lot 1 - 341 mp, 
situata in loc. Valea Calugaresca, sat Valea 
Larga, jud. Prahova, la pretul de 101.600 lei; 
Clădire baracă C1 ( Hagi Anton ) și teren 
aferent in suprafata 1509 mp situata in 
Boldesti-Scaieni, jud. Prahova la pretul de 
50.800 lei; Ferma 5 - compusa din: constructii 
cantina, sopron, depozit, anexa atelier 
mecanic, bloc locuinte, rezervor poliester, 30 
t, și teren aferent 3295 mp, situata in Bucov, 
sat Chitorani, zona Valea Orlei, jud. Prahova 
428.550 lei; Teren intravilan in suprafata de 
483 mp situat in com. Bucov, sat Valea Orlei, 
jud. Prahova, la pretul de 15.450 lei, Ferma 9 
- compusa din: constructii, Sopron Cizelat 
(Depozit), Cladire Cantina, Grajd pt Cai, 
Sediu Ferma, Sopron Ingasaminte, Gard 
Imprejmuire, Baraca Dormitor, Caldire 
Depozit, Atelier Mecanic, Rezervor pt Apa 
cu Sup Metal, Platforma Beton + Moderni-
zare Drum, Retea Electrica Aeriana, 
Rezervor motorina, Spatiu Depozitare – 
Platforma, Grup sanitar, Rampa, Beci, 
fundatie, WC, bazin si terenul intravilan 
aferent in suprafata de 9.157 mp, situata in 
Urlati, loc. Valea Mieilor, jud. Prahova la 
pretul de 416.575 lei si o serie de bunuri 
mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 
105 lei (fara TVA), remorca auto, la pretul 
1515 lei (fara TVA), remorca RBA 5, la 
pretul de 1515 lei (fara TVA), bena remorca, 
4 buc la pretul de 985 lei/ buc (fara TVA). 
Licitatia publica are loc in baza hotararilor 
Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 si a regu-
lamentului de participare la licitatie. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus cu 50% din 
pretul stabilit in raportul de evaluare. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe data de: 
19.12.2018, 08.01.2019, 10.01.2019, 
15.01.2019, 16.01.2019, 17.01.2019, 
21.01.2019, 23.01.2019, 29.01.2019, 
31.01.2019, 05.02.2019, 07.02.2019, 
12.02.2019, 14.02.2019, 19.02.2019, 
20.02.2019, 21.02.2019, 26.02.2019, 
28.02.2019, 05.03.2019, orele 12.00, la sediul 
administratorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Detalii in caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reorgani-
zare anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor imobile, reprezentand: -Teren acces 
CF 40023, cad: 5531 top 1146/4 Reșița,  
suprafata de 1.440 mp - pret 15.999,3 lei; 
-Teren acces CF 33684, cad: 3288 top 
1173/1174/22 Reșița,  suprafata de 583 mp - 
pret 6.477,3 lei, -Teren acces CF 33685, cad: 
3289 top 1173/1174/23 Reșița, suprafata de 
1.430 mp - pret 15.887,7 lei, -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 Reșița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 99.483,3 lei, 
-Teren arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reșița, suprafata de 1.578 mp - 
pret 35.064,9 lei; -Teren arabil CF 40021, cad: 
3276 top 1173/1174/10 Reșița, suprafata de 
600 mp - pret 13.332,6 lei; situate în Reșița 
zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș 
Severin; -Teren CF 36091 Țerova, top 
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - pret 
1.174,5 lei; -Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 mp - pret 

45.196,2 lei; situate în Reșița în apropiere de 
Calea Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin 
-Teren fâneață CF 39948, top 809/2/a/60/1, 
Resita, suprafata de 5.754 mp - pret 100.595,7 
lei; situat în Reșița zona Calea Caransebe-
șului, jud. Caraș-Severin. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 90% din pretul de evaluare. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 350 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 09.01.2019, orele 14.00, la sediul ales 
al administratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caras - Severin. In caz de neadjudecare, se va 
proceda la organizarea licitatiei pentru data 
de 23.01.2019, orele 14.00.

l Dinu Urse și Asociații SPRL desemnat 
lichidator judiciar al societății debitoare 
Ungureanu Instalcom SRL cu sediul în 
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, nr. 47B, BIROU 1, 
Județ Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/1483/2007, cod unic de înregistrare fiscal 
CUI 21906296, prin Încheierea de ședință din 
Camera de Conșiliu din data de 01.11.2010, 
pronunțată în cadrul dosarului nr. 
6335/105/2010, aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova Secția a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, anunţă organizarea 
unei ședinte de licitație  cu o etapă de supra-
ofertare, în vederea valorificării proprietății 
imobiliare aflate în patrimoniul societății 
debitoare Ungureanu Instalcom SRL, după 
cum urmează: 1.Proprietate imobiliară, 
constituită din teren cu suprafață de 2.452,00 
mp. și clădire  edificată pe acesta în regim 
parter și etaj, având suprafață construită de 
169,18mp. din care suprafață utilă de 
135,51mp., înscris în Cartea funciară nr. 6505 
Mun. Ploiești, sub nr. cadastral 6621, situat în 
Mun. Ploiești, Str. Drumul Serii, Nr. 22, Județ 
Prahova -preț pornire licitație 35.000 Euro 
exclușiv TVA (41.650 Euro inclusiv TVA). 
Etapa de supraofertare va avea loc în data de 
28.12.2018, ora 10:00, la sediul lichidatorulu 
judiciar din Municipiul Ploiești, Str. Cuptoa-
relor, nr. 4, Județ Prahova. Toți potenţialii 
cumpărători trebuie să fie înregistraţi de 
organizator și trebuie să furnizeze documen-
tele cerute nu mai târziu de orele 14.00 am 
din preziua stabilită pentru desfășurarea lici-
tației. Caietul de sarcini poate fi procurat de 
la sediul lichidatorului judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL din Municipiul București, 
Sector 1, Str. Buzești, nr.71, Et. 5, Camera 502 
-505, sau de la sediul ales din Municipiul 
Ploiești, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ 
Prahova. Prețul Caietului de sarcini este de 
1.000 Lei exclusiv TVA și se achită pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL în numerar sau prin ordin de plată în 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726  
deschis la Ing Bank Sucursala Dorobanți.  
Garanția de participare la licitație, este în 
cuantum de 10% din prețul de pornire al 
ședinței de licitație și se va achita cu O.P. pe 
seama societății debitoare Ungureanu 
Instalcom SRL, în contul de lichidare nr. cod 
IBAN RO79 BFER 1400 0000 8181 RO01 
deschis la Banca Comercială Feroviară 
-Sucursala București. Prețul vânzării se va 
achita în lei, la cursul BNR din data licitației. 
Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe șite www.
dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Fundatia “HOTEA”, cu sediul in Com. 
Batrani, Str. Maracinari,  nr. 211, județul 
Prahova, avand CUI 11768005 prin lichi-
dator Via Insolv SPRL declar pierdut certifi-
catul de inregistrare fiscala. Il declar nul.

l Se declară pierdute și nule cartela tahograf, 
atestat CPC transport persoane pe numele 
Oltean Octavian Mihai, emise de ARR.

l Pierdut licenta insotitor bord pe numele 
Marinescu Tudor Radu eliberata de ACR. 
Declar nula. 

l Pierdut licenta medicala clasa a II a elibe-
rata de Aeromed pe numele Marinescu Tudor 
Radu. Declar nula.

l S-a pierdut Certificatul de Înregistrare 
nr.B2448136 emis de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul București 
în data de 20.05.2011 și eliberat la data de 
15.06.2011, al societății PBM Global Consul-
ting SRL, cu sediul social în București, strada 
Feleacu, nr.27, bloc 13 B, scara 2, ap.18, sector 
1, Număr de ordine în Registrul Comerțului 
J40/6211/1999, Cod unic de înregistrare 
11961439. Declar nul certificatul de înregis-
trare antemenționat.

l Pierdut atestat de taxi emis de Autoritatea 
Rutieră Română Craiova, pe numele Badea 
Virgil. Se declară nul.

l SC Study Forms SRL, CUI: RO33242906, 
J38/311/2014, pierdut Certificat de acreditare 
seria VL, Nr.41/00018, emis de Agenţia 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea 
pentru a presta servicii de informare și consi-
liere. Îl declarăm nul.

l SC Vlad Consulting SRL, CUI: 
RO22307759, J38/813/2017, pierdut Certi-
ficat de acreditare seria VL, Nr.41/00019, emis 
de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Vâlcea pentru a presta servicii de informare și 
consiliere. Îl declarăm nul.

l Pierdut atestat coordonator de transport 
persoane, seria AMT, nr. 4380/28.09.2013, 
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Bubu 
Gheorghe. Se declară nul.

l Pierdut dovada Pol. Rutieră Ilfov din 25.03.2017 
pe numele Solomon Claudiu Alexandru.

l Pierdut atestat transport persoane (Taxi) 
cu seria CPTX nr. 121913, pe numele Duca 
Vasile. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de atestare a cunoștin-
ţelor dobândite în domeniul Sistemului 
European de conturi, seria A nr. 000213 anul 
2014 luna septembrie ziua 26 pe numele 
Diaconu Leon Paul Dacian.

l Pierdut certificat constatator de la sediul 
profesional PFA Rusu Robert Nicușor.

l Pierdut legitimaţie transport pe numele 
Ştefan Arthur Maximilian, Universitateaa 
Cantemir, nr. matricol 1001.

MATRIMONIALE
l Intelectuală doresc partener 55-70 cu situ-
aţie materială. 0742/528.794.


