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OFERTE SERVICIU
l Sală fitness, Drumul Taberii (Auchan),
angajează personal la curățenie. 0724.728.884.
l Societate de construcții din Constanța ofer
spre angajare 3 locuri de muncitor necalificat
(cod cor 931301). Tel.0241.589.282, e-mail:
office@ecserv.ro.
l S.C. Patiseria Temsadri SRL cu sediul in
Santana str. Muncii, nr. 122, jud.Arad, angajeaza 3 Lucratori bucatarie (spalator vase
mari) COD COR 941201. Cerinte: studii 8
clase, cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura
burek). CV-urile se depun la adresa de email;
zoranmutavschi@gmail.com, pana la data de
22.03.2019. Selectia candidatilor va avea loc in
data de 25.03.2019. Info tel: 0745330061.
l SC Yong Sheng International Impex SRL,
cu sediul în București, Str.Baba Novac, nr.8,
bl.T1, sc.A, et.1, ap.6, sectorul 3, CUI
11704427 angajează manipulant mărfuri Cod
COR 933303 și lucrător commercial Cod COR
522303. Rugăm CV la yong.sheng@gmail.
com.
l Bluehost Construct Trading S.R.L. cu sediul
in Mun. Satu Mare, Str. Anton Pann, nr.57,
Jud. Satu Mare, angajeaza zidari, faiantari,
electricieni in constructii si instalatori tehnico
sanitare si gaze. Cerinte: diploma de calificare
in domeniu, experienta min. 2 ani si cunostinte
de limba rusa si germana. Transmiterea
CV-ului se face la e-mail bluehostconstructtrading@yahoo.com. Numai candidatii selectati
vor fi contactati.
l Hotel Sunrise Crisan 3 stele angajează:
barman, ospătari, cameriste, bucătari.
Candidații pot depune Curriculum vitae
pe email: office@dinamic-construct.com.
Cerințe: studii medii/calificare, capacitate
de organizare și planificare a activităților
curente. Beneficii: pachet salarial atractiv,
mediu de lucru plăcut și profesionist.
R e l a ț i i s u p l i m e n t a re l a t e l e fo n
0748.870.412.
l Școala Gimnazială Calopăr, cu sediul în
Comuna Calopăr, Str.Principală, nr.182, jud.
Dolj, Tel./Fax: 0251.350.581, partener în
proiect, anunță scoaterea la concurs în data de
05.04.2019, în cadrul proiectului
POCU/18/4/1/101871- „Promovarea incluziunii și combaterea sărăciei în zonele marginalizate prin activități inovative”, a unui post de
expert program SDS ciclul gimnazial, disciplina Limba și Literatura română, pentru
perioada aprilie 2019-iunie 2020. Depunerea
dosarelor: până la 02.04.2019, ora 12.00. Informații suplimentare la sediul unității școlare, pe
pagina web a proiectului, sau la numărul de
telefon menționat, în intervalul orar 08.0012.00.
l Middel East Farm SRL, cu sediul în localitatea Lehliu Gară, Orașul Lehliu Gară,
CF23355 NC23355, C2 Magazie Deposit

furaje de sub A.I-A.1.2, Județul Călărași,
J51/213/2018; CUI:39119148- Angajează
femeie de serviciu COR 911201, cu experiență
în domeniu 10 ani cunoscătoare a limbii
ebraice avansat scris și vorbit, flexibilitate în
program de lucru prelungit. Cei interesați pot
depune CV-ul însoțit de acte de studii și scrisoare de intenție pe adresa de email: avocatalatar@gmail.com până la data de 22.03.2019,
inclusiv. Selecția va avea loc pe data de
25.03.2019 și se va face pe baza documentelor
transmise prin email.
l Primăria Orașului Tășnad, județul Satu
Mare, organizează concurs contractual de
execuție vacanta de asistent medical Pl(postul este prevăzut în statul de funcții al
Serviciului de administrare al domeniului
public și privat). Concursul se va organiza
conform calendarului următor: selectarea
dosarelor de înscriere- în maximum cinci zile
lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor. Proba scrisă- programată în data de 11.04.2019, ora 12.00, LocațiaPrimăria Tășnad. Proba interviu se va
comunica ulterior. Condiții specifice necesare
pentru ocuparea postului vacant pe perioadă
nedeterminată a funcției contractuale de asistent medical PL: Diploma de școala sanitară
postliceală sau echivalentă, certificat de
membru privind exercitarea profesiei de asistent medical, vizat de organizația profesională
OAMGMAMR Satu Mare. Vechime în specialitatea studiilor: 3 ani. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției în termen de 10 zile
de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a. Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon
0261.825.860 sau pe www.primariatasnad.ro.
l Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei
de Muncă București, cu sediul în București,
Strada Spătaru Preda, nr.12, scoate la concurs,
în data de 22.04.2019, ora 10:00 (proba scrisă),
la sediul agenţiei, următorul post vacant:
Expert, grad profesional superior - Birou
Analiza pieței muncii; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire
de specialitate - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Cunoașterea limbii
engleze sau franceze - nivel mediu - dovada
expertizei se va face pe baza unor documente
care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii; Cunoștințe
operare PC - nivel mediu - dovada expertizei
se va face pe baza unor documente care să
ateste deţinerea competenţelor respective,
emise în condiţiile legii; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă și creativitate,
capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, aptitudini de comunicare și
redactare foarte bune; Data de desfășurare a
concursului: 22.04.2019 - ora 10:00 - proba
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada
20.03.2019-08.04.2019, la sediul AMOFM

București. Persoană de contact: secretariatul
AMOFM București, tel. 021.316.09.23, email
amofm@buc.anofm.ro
l Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități
Publice -ANRSC, cu sediul în strada Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale de execuție vacante, pe durată
nedeterminată: I.Direcția Financiar, Contabilitate, Administrativ -Serviciul Contabilitate,
Urmărirea și Executarea Silită a Creanțelor:
expert, gradul profesional IA, 1 post. Condiții
specifice: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni. II.Direcția
Dezvoltare Instituțională, Resurse Umane și
IT -Biroul IT: analist, gradul profesional IA, 1
post. Condiții specifice: studii de specialitate:
studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul economic sau tehnic,
vechime în specialitatea studiilor: minimum 6
ani și 6 luni. III.Direcția Generală Reglementări, Autorizări -Serviciul contracte: expert,
gradul profesional IA, 1 post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare
de licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic, economic sau juridic, vechime în
specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni.
IV.Direcția Generală Monitorizare și Control
-Agenția Teritorială Centru: expert, gradul
profesional IA, 1 post. Condiții specifice: studii
de specialitate: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul tehnic,
economic, juridic etc., vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 ani și 6 luni. Concursul
se organizează în data de 06.05.2019, ora 10.00
-proba scrisă și în data de 09.05.2019, ora 10.00
-interviul, la sediul ANRSC. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune la sediul
ANRSC, până la data de 03.04.2019, inclusiv,
după următorul program: de luni până vineri,
între orele 9.00-13.00. Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se afișează la
sediul instituției și pe pagina de internet: www.
anrsc.ro. Relații suplimentare se pot obține la
sediul ANRSC și la numărul de telefon:
021.317.97.51, int.167.
l În temeiul prevederilor art.7 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
Primăria Orașului Horezu, cu sediul în orașul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, organizează
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concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie
vacante de muncitor calificat I la Compartimentul Cămin-Creșă din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului astfel: data desfășurării concursului: -proba scrisă în data de
11.04.2019, ora 10.00. Dosarele de înscriere se
pot depune la sediul instituţiei, Compartimentul Resurse Umane, Juridic, în perioada
21.03.2019-03.04.2019, ora 16.00. Rezultatele
selecției dosarelor se vor afișa la avizierul din
cadrul Primăriei Orașului Horezu în data de
04.04.2019. Condiţii de participare la concurs
muncitor calificat I: -nr.posturi: 1; -nivel studii:
studii medii; -vechime: minim 3 ani. Calendarul concursului: -depunerea dosarelor:
21.03.2019-03.04.2019; -selecţia dosarelor:
04.04.2019; -depunere contestații selecție
dosare: 05.04.2019; -proba scrisă: 11.04.2019,
ora 10.00; -depunere contestaţii probă scrisă:
12.04.2019; -afișarea rezultatelor după contestaţii: 15.04.2019; -interviul: 16.04.2019, ora
10.00; -rezultatul final al concursului:
18.04.2019. Bibliografia de concurs și actele
necesare înscrierii la concurs se afișează la
sediul instituției. Date de contact ale secretarului comisiei Orleanu Cristina Elena, Biroul
Resurse Umane, Juridic, 0250.860.190, int.112.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: un post de bucătar
cod COR 512001, pe perioadă nedeterminată,
în cadrul Serviciului Social Administrativ.
Condiţii specifice: -studii: școală cu specific
calificare profesională de bucătar; -să
cunoască norme de igienă în unităţile de
alimentaţie publică; -să cunoască regulile
generale pentru igienă produselor alimentare;
-persoană organizată, responsabilă și rezistentă la stres, obișnuită să lucreze cu termene-limită; -persoană cu abilităţi de comunicare
și lucru în echipă, adaptare dinamică la sarcini
de lucru; -persoană cu spirit de observaţie,
atenţie distributivă, viteză de reacţie; -capacitate de efort și spirit gospodăresc. Data-limită
de depunere a dosarelor de concurs:
05.04.2019, ora 16.00. Data susţinerii probei
scrise: 10.04.2019, ora 12.00. Data susţinerii
interviului: 12.04.2019, ora 12.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, b-dul Revoluţiei,
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursurilor,
bibliografia și, după caz, tematica se publică pe
portalele: www.posturi.gov.ro și pe: www.uav.
ro.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, b-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următoarelor posturi vacante: -două posturi de
îngrijitor cod COR 515301, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Social Administrativ. Condiţii specifice: -nivelul studiilor:
generale; -vechime în specialitatea postului:
minim 1 an. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 05.04.2019, ora 16.00. Data
susţinerii probei scrise: 10.04.2019, ora 10.00.

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2,
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006.
Tel/Fax: 0255.212.940, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei
împotriva debitorului S.C. CMC MANAGEMENT-BUSSINES S.R.L., prin Sentinţa
civilă nr 94/JS din data de 14.03.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin,
Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 144/115/2019.
Debitorul S.C. CMC MANAGEMENT-BUSSINES S.R.L. are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura
insolvenţei.
Creditorii debitorului S.C. CMC MANAGEMENT-BUSSINES S.R.L.cu sediul
social în ReȘița, str. Castanilor, nr. 41A, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în
registrul comerţului J11/424/2004, CUI 16478134 trebuie să procedeze la
înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a
creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de
30.04.2019. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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Data susţinerii interviului: 12.04.2019, ora
10.00. Toate probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, b-dul
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale
și specifice, calendarul de desfășurare a
concursurilor, bibliografia și, după caz, tematica se publică pe portalele: www.posturi.gov.ro
și pe: www.uav.ro.
l Autoritatea Feroviara Romana -AFER,
institutie publica finantata din venituri proprii,
cu sediul in Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1,
Bucuresti, in conformitate cu prevederile
Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, organizeaza concurs pentru
ocuparea, pe durata nedeterminata, a functiilor contractuale de executie vacante la care
sunt prevazute conditiile de studii si vechime,
dupa cum urmeaza: -INSPECTOR DE STAT
gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Autorizare,
Punere in Functiune Subsisteme Structurale si
Vehicule -ASFR: -studii universitare de licenta
tehnice absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta -specializarea Material rulant de
cale ferata, -minimum 10 ani vechime in specialitate si in domeniul feroviar; -INSPECTOR
DE STAT gradul IA, 1 post, la Inspectoratul
de Siguranta Feroviara Craiova -ASFR: -studii
universitare de licenta tehnice absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta -specializarea Material rulant de cale ferata, minimum 10 ani vechime in specialitate si in
domeniul feroviar in activitatea de vagoane;
-INSPECTOR DE STAT gradul IA, 1 post, la
Inspectoratul de Siguranta Feroviara Timisoara -ASFR: -studii universitare de licenta
tehnice absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta -specializarea Electromecanica,
-minimum 10 ani vechime in specialitate si in
domeniul feroviar in activitatea de instalatii;
-INSPECTOR DE STAT gradul IA, 1 post, la
Inspectoratul de Siguranta Feroviara Brasov
-ASFR: -studii universitare de licenta tehnice
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, - minimum 10 ani vechime in specialitate si in domeniul feroviar in activitatea de
miscare - comercial; -ȘOFER treapta I, 1 post,
la Inspectoratul de Siguranta Feroviara
Constanta - ASFR: - studii generale/ studii
medii absolvite cu adeverinta/certificat/
diploma, dupa caz, - posesor de permis de
conducere categoria B, -vechime in munca:
minimum 5 ani; -ELECTROMECANIC SCB
treapta I, 1 post, la Centrul de Testari Feroviare Faurei (jud. Braila): - studii generale/
studii medii absolvite cu adeverinta/certificat/
diploma, dupa caz, -absolvent al unui program
de formare profesionala in ocupatia de electromecanic SCB, in cazul in care studiile sunt
generale sau studiile medii sunt in alt domeniu
de calificare, -vechime in munca: minimum 5
ani; -IMPIEGAT DE MISCARE treapta I, 1
post, la Centrul de Testari Feroviare Faurei
(jud. Braila): -studii generale/ studii medii
absolvite cu adeverinta/certificat/diploma,
dupa caz, -absolvent al unui program de
formare profesionala in ocupatia de impiegat
de miscare, -vechime in munca: minimum 5
ani; -SEF ECHIPA CALE treapta I, 1 post, la
Centrul de Testari Feroviare Faurei (jud.
Braila): -studii generale/ studii medii absolvite
cu adeverinta/certificat/diploma, dupa caz,
-absolvent al unui program de formare profesionala in ocupatia de sef echipa intretinere
cale, -vechime in munca: minimum 5 ani;
-EXPERT gradul IA, 1 post, la Serviciul
Cercetare Știintifica, Studii, Analize si Elaborare Norme: -studii universitare tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta
-specializari specifice domeniului feroviar:
Tehnica transporturilor si telecomenzi feroviare, Inginerie electronica, telecomunicatii si
tehnologii informationale, Material rulant de
cale ferata, Inginerie mecanica, Ingineria
materialelor, Constructii cai ferate, drumuri si
poduri, - minimum 10 ani vechime in specialitate si in domeniul feroviar, - deprinderi si
cunostinte de utilizare a unei limbi de circulatie internationala; -ECONOMIST gradul IA,
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1 post, la Compartimentul Contabilitate din
cadrul Serviciului Contabilitate- Financiar:
-studii universitare economice absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta, -minimum
10 ani vechime in specialitate, -experienta
necesara executarii operatiunilor specifice
contabilitatii bugetare: -minimum un an
vechime; -EXPERT gradul IA, 1 post, la
Serviciul Facturare - Analize Venituri: -studii
universitare economice absolvite cu diploma
de licenta sau echivalenta, - minimum 10 ani
vechime in specialitate, - experienta necesara
executarii operatiunilor specifice contabilitatii
bugetare: -minimum un an vechime, -competente utilizare TIC pentru servicii in domeniul
financiar - contabil, utilizare Microsoft Word,
Excel si programe informatice contabilitate
-modul facturare; -EXPERT gradul IA, 1
post, la Compartimentul Politici Publice: studii universitare tehnice/economice/stiinte
administrative absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta, -minimum 10 ani vechime in
specialitate si in domeniul feroviar, -cunostinte
si competente in administratia publica, deprinderi si cunostinte de utilizare a unei
limbi de circulatie internationala; -REFERENT treapta IA, 1 post, la Compartimentul
Transparenta si Relatii cu Publicul: -studii
medii: absolvent al invatamantului liceal cu
diploma de bacalaureat, -vechime in munca:
minimum 5 ani, -deprinderi si cunostinte de
utilizare a limbii engleze. Conditiile generale
pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii
sunt cele prevazute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare. Pentru
inscrierea la concurs, candidatii vor depune
dosarul de concurs care trebuie sa contina
documentele prevazute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare, la
Serviciul Resurse Umane din cadrul AFER,
Calea Grivitei, nr. 393, Sector 1, Bucuresti,
camera 43, relatii suplimentare: telefon
0213077918. Termenul limita de depunere a
dosarului de concurs: 04.04.2019, ora 16,30.
Locul de desfasurare a concursului: sediul
Autoritatii Feroviare Romane-AFER, proba
scrisa in data de 11.04.2019, ora 09,00, interviul in data de 16.04.2019, incepand cu ora
09,00. Tematica si bibliografia de concurs
aferente fiecarei functii, alte conditii specifice
potrivit cerintelor posturilor, precum si informatii privind organizarea si desfasurarea
concursului pot fi studiate pe site-ul AFER
(http://www.afer.ro/) sectiunea Informatii/
Anunturi/ Cariera.
l Grădinița nr.73 cu sediul în: București,
strada Spl. Independenței nr. 68, sector 5,
organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei)
posturi contractuale aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificată și completată de H.G. nr.
1027/2014. Denumirea postului: îngrijitor post
vacant contractual, pe perioadă nedeterminată. Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
de 5 zile de la afișare, la sediul instituției. Date
contact: Director Adam -Rîșnoveanu Georgiana -tel: 021 315 43 55; Adm.patrim. Aramă
Cornelia -tel: 021 315 43 54.
l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, în temeiul HG nr. 286/2011, anunţă
scoaterea la concurs a unei funcții de execuție
vacantă de natură contractuală din cadrul
aparatului propriu, în data de 16 aprilie 2019,
orele 10,00 proba scrisă. Interviul se va susţine
într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei scrise. Direcția
Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene
Compartimentul Administrativ; -1 funcție de
execuție vacantă de natură contractuală de
referent IA. Condiții specifice: -Studii de
specialitate: studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale din B-dul Carol I nr. 2-4,
sector 3, București la secretariatul comisiei de
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării, persoană de contact, doamna
Rodica Borodatîi –consilier, telefon
021.3072.491, e-mail: rodica.borodatii@madr.
ro. Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum și actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere vor fi afișate la
sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4,
sector 3, București și vor fi publicate pe pagina
de web www.madr.ro. Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
l Casa Oamenilor de Știință cu sediul în
Calea 13 septembrie nr 13, sector 5, Bucuresti,

unitate reînființată prin HG. 347/1990 subordonată Academiei Române, organizează în
condițiile Regulamentului privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale a personalului din
cadrul Casei Oamenilor de Știință -Clubul
Oamenilor de Știință, funcție de conducere,
Director –Manager, concurs pentru ocuparea,
pe durată determinată, cu normă întreagă a
unui post contractual vacant– funcție de
conducere, Director -Manager Gradul II (S),
pentru unitatea de alimentație publică Clubul
Oamenilor de Știință cu finanțare din venituri
proprii, având sediul în București, P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: Condiții specifice Director
-Manager Gradul II (S), funcție de conducere;
-Studii universitare absolvite cu diplomă de
licență; -Vechime în muncă: minim15 ani;
-Vechime în activități administrative: minim 5
ani; -Competențe manageriale atestate (certificat, brevet, diplomă, etc.); -Experiență
managerială de cel puțin 2 ani; -Nivel avansat
de operare Microsoft (Word, Excel); -Cunoștințe despre întocmirea documentelor financiare; -Cunoașterea contabilității instituțiilor
publice. Concursul se va desfășura la sediul
Academiei Române din Calea Victoriei,
nr.125, Sector 1, București după cum urmează:
1.Afișarea anunțului la sediul unității se face
în data de 20.03.2019; 2.Data limită până la
care se pot depune actele pentru dosarele de
concurs la sediul unității din Calea 13
Septembrie nr 13, sector 5, București este
03.04.2019 ora 14.00; 3.Etapa I -selecție dosare
-04.04.2019 ora 15.00; 4.Etapa II -proba scrisă
-11.04.2019, ora 10.00; 5.Etapa III -Interviul și
susținerea Proiectului Managerial -17.04.2019,
ora 10.00. Secretariatul comisiei de concurs
între orele 9.00 -14.00 zi lucrătoare este
asigurat de dna. Rebeca Macovei, tel
021.318.81.45, 021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro.
l Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului și Adopţie, cu sediul în
Bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, București, scoate la concurs în data de 22.04.2019,
ora 10:00, la sediul Autorităţii, 1 funcţie
publică de execuţie vacantă de consilier,
gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Corp Control. Condiţiile generale
pentru ocuparea acestor funcţii publice sunt
cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (r2), cu modificările și
completările ulterioare, iar condiţiile specifice
sunt următoarele: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental -Științe sociale, Ramura de
știință: Științe juridice, Sociologie* sau Psihologie și Științe Comportamentale (domeniul de
licență Psihologie); -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 1 an; *Ramura de știință Sociologie
cuprinde domeniile de licenţă Sociologie și
Asistenţă socială. Dosarul de concurs va
conţine următoarele documente: a)formularul
de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare; b)curriculum vitae, modelul comun
european; c)copia actului de identitate; d)copii
ale diplomelor de studii, certificatelor și altor
documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; e)copia carnetului de
muncă și după caz, a adeverinței eliberate de
angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă și, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; f)copia adeverinței care atestă
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; g)copia adeverinței care atestă starea de
sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în
cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare
este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin
probă suplimentară; h)cazierul judiciar; i)
declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității
de lucrător al Securității sau colaborator al
acesteia; j)acord prelucrare date cu caracter
personal. Copiile de pe actele menţionate mai
sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite
de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs. Bibliografia se
ridică de la sediul Autorităţii în momentul
depunerii dosarului de concurs. Dosarele de
concurs se depun în termen de 20 de zile de la
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data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se obţin la telefon: 021/310.07.89
(int.145).
l Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului
Timișoara, jud.Timiș, organizează concurs în
data de 11.04.2019, ora 10.00, proba scrisă, și
în data de 16.04.2019, ora 10.00, proba
interviu, pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de conducere și de execuţie de
natură contractuală: Complex de servicii
pentru persoane adulte cu dizabilităţi -Servicii
la domiciliu destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi prin asistent personal: 1.Asistent
social specialist (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de
competenţă- specialist; -vechime în specialitatea studiilor- minim 3 ani; -cunoștinţe de
operare calculator- nivel mediu (Word, Excel);
2.Psiholog specialist (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică
eliberat de către Colegiul Psihologilor din
România, specificată treapta de specializarespecialist; -cunoștinţe de operare calculatornivel mediu (Word, Excel); -vechime în
specialitatea studiilor- minim 4 ani; -Unitate
de îngrijire la domiciliu pentru persoane
adulte cu dizabilităţi: 1.Asistent medical principal (PL) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii postliceale (PL) absolvite
cu diplomă de absolvire; -autorizaţie de liberă
practică (membru OAMMR); -vechime în
specialitatea studiilor- minim 3 ani; -cunoștinţe de operare calculator- nivel mediu
(Word, Excel); 2.Inspector de specialitate IA
-1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii superioare absolvite cu diplomă de
licenţă; -vechime- minim 6 ani în specialitatea
studiilor; -cunoștinţe de operare calculatornivel mediu (Word, Excel); 3.Îngrijitor la
domiciliu (M) -8 posturi, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncănu este necesară; Complex de servicii Sf.
Francisc -Centrul pentru persoane fără
adăpost: 1.Educator (PL) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii postliceale absolvite cu diplomă; -vechime în
muncă- minim 1 an; 2.Asistent social debutant
(S) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă în asistenţă socială; -cunoștinţe de operare calculator- nivel mediu
(Word, Excel); -vechime în specialitatea
studiilor- nu este cazul; 3.Educator (M) -1
post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de
participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă- minim 1 an; -cunoștinţe de operare calculator- nivel mediu
(Word, Excel); Cantina socială: 1.Asistent
social practicant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de
competenţă- practicant; -cunoștinţe de
operare calculator- nivel mediu (Word, Excel);
-vechime în specialitatea studiilor- minim 1
an; Căminul pentru persoane vârstnice
Inocenţiu Klein: 1.Spălătoreasă (G) -1 post, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii generale absolvite cu certificat;
-vechime în muncă- nu este necesară; 2.
Psiholog specialist (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică
eliberat de către Colegiul Psihologilor din

România, specificată treapta de specializarespecialist; -cunoștinţe de operare calculatornivel mediu (Word, Excel); -vechime în
specialitatea studiilor- minim 4 ani; 3.Asistent
social specialist (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de
competenţă- specialist; -vechime în specialitatea studiilor- minim 3 ani; -cunoștinţe de
operare calculator- nivel mediu (Word, Excel);
4.Infirmieră (G) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii generale absolvite
cu certificat; -vechime în muncă- nu este necesară; 5.Îngrijitor (G) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii generale absolvite cu certificat; -vechime în muncănu este necesară; 6.Paznic -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii generale absolvite cu certificat; -vechime în muncănu este necesară; 7.Muncitor calificat II
(bucătărie) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii generale;
-vechime în muncă- nu este necesară;
Complex de servicii pentru persoane vârstnice
Sf.Arh.Mihail și Gavril -Compartimentul de
îngrijire la domiciliu: 1.Îngrijitor la domiciliu
(M) -4 posturi, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare generale: conform
art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de participare specifice: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncănu este necesară; -Centrul de zi pentru
bătrâni: 1.Asistent medical principal (PL) -1
post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de
participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă de
absolvire; -autorizaţie de liberă practică
(membru OAMMR); -vechime în specialitatea
studiilor- minim 3 ani; -cunoștinţe de operare
calculator- nivel mediu (Word, Excel); Serviciul management de caz pentru copil și familie
-Compartimentul pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice: 1.Asistent social
specialist (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de
competenţă- specialist; -vechime în specialitatea studiilor- minim 3 ani; -cunoștinţe de
operare calculator- nivel mediu (Word, Excel);
2.Psiholog practicant (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică
eliberat de către Colegiul Psihologilor din
România, specificată treapta de specializarepracticant; -cunoștinţe de operare calculatornivel mediu (Word, Excel); -vechime în
specialitatea studiilor- minim 1 an; Centrul de
suport pentru situaţii de urgenţă/criză: 1.
Educator debutant (M) -4 posturi, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -cunoștinţe de operare calculator- nivel mediu
(Word, Excel); -vechime în muncă- nu este
necesară; 2.Infirmieră (G) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii generale absolvite cu certificat; -vechime în muncănu este necesară; Centrul de zi pentru
asistenţă integrată a adicţiilor: 1.Psiholog
practicant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
în psihologie; -atestat de liberă practică
eliberat de către Colegiul Psihologilor din
România, specificată treapta de specializarepracticant; -cunoștinţe de operare calculatornivel mediu (Word, Excel); -vechime în
specialitatea studiilor- minim 1 an; 2.Asistent
social practicant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:

conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială;
-aviz eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, având treapta de
competenţă -practicant; -cunoștinţe de
operare calculator- nivel mediu (Word, Excel);
-vechime în specialitatea studiilor- minim 1
an; 3.Educator (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime minim 1
an în specialitatea studiilor; Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilități „Podul
lung”: 1.Psiholog practicant (S) -1 post, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în psihologie; -atestat de
liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de
specializare- practicant; -cunoștinţe de operare
calculator- nivel mediu (Word, Excel);
-vechime în specialitatea studiilor- minim 1
an; 2.Educator (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime minim 1
an în specialitatea studiilor; 3.Infirmieră (G) -1
post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de
participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii generale absolvite cu certificat;
-vechime în muncă- nu este necesară; Servicii
de asistență comunitară -Centrul de incluziune socială și relaţia cu minorităţile: 1.
Psiholog specialist (S) -1 post, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii de participare generale: conform art.3 din HG nr.286/2011.
Condiţii de participare specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă în psihologie; -atestat de liberă practică
eliberat de către Colegiul Psihologilor din
România, specificată treapta de specializarespecialist; -cunoștinţe de operare calculatornivel mediu (Word, Excel); -vechime în
specialitatea studiilor- minim 4 ani; Compartimentul relaţii cu publicul: 1.Inspector de
specialitate IA (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii de participare generale:
conform art.3 din HG nr.286/2011. Condiţii de
participare specifice: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă; -vechime minim 6
ani în specialitatea studiilor; -cunoștinţe de
operare calculator- nivel mediu (Word, Excel);
Centrul de asistenţă și recuperare pentru
persoane aflate în dificultate: 1.Educator (M)
-1 post, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
de participare generale: conform art.3 din HG
nr.286/2011. Condiţii de participare specifice:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă- minim 1 an; -cunoștinţe de operare calculator- nivel mediu
(Word, Excel). Dosarele se vor depune la
sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara, din str.Ioan Plavoșin, nr.21,
începând cu data de 21.03.2019 până în data
de 03.04.2019, ora 15.00. Alte informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara,
str.Ioan Plavoșin, nr.21, la nr.de telefon:
0356.416.050- Serviciul Resurse Umane,
precum și pe site-ul oficial al instituţiei: www.
socialtm.ro.
l Serviciul Public de Gospodărie Urbană, cu
sediul în localitatea Sighetu Marmației, strada
Al.Ivasiuc, nr.13, judeţul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de conducere de contabil
șef -COR 121120, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 16.04.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 19.04.2019,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -studii superioare economice, finanțe-contabilitate; -experiență minim 10 ani în
contabilitate și de minim 3 ani pe o poziție
similară în domeniul bugetar; -operare PC:
Word, Excel, programe de contabilitate. 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 Serviciului
Public de Gospodărie Urbană. Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public de Gospodărie Urbană, persoană de contact: Balea
Maria, telefon: 0262.315.956, fax: 0262.311.195.
l În conformitate cu prevederile Legii
95/2006, privind reforma în domeniul sănă-
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tăţii, cu modificările și completările ulterioare,
ale Ordinului Ministrului Sănătății
nr.284/2007, privind Metodologia-cadru de
organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice,
actualizat și completat prin Ordinul 954/2017,
Spitalul Municipal Fălticeni, cu sediul în
municipiul Fălticeni, județul Suceava, strada
Ion Creangă, nr.1, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcției specifice
comitetului de director de îngrijiri. La concurs
se pot înscrie candidaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: Criterii generale: a)
au domiciliul stabil în România; b)nu au fost
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei
infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie,
care i-ar face incompatibili cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice: a)sunt asistenți medicali
generaliști principali; b)au cel puţin 2 ani
vechime ca asistenți medicali generaliști principali; c) sunt absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licenţă /absolvire; d)sunt absolvenți ai cursului
de management spitalicesc pentru directorii
de îngrijiri și asistenți șefi. Concursul/
examenul constă în: -test grilă -pentru verificarea cunoștinţelor din legislaţia specifică
prevăzută în bibliografie, ce se va desfășura în
data de 11.04.2019, ora 10.00; -susţinerea
proiectului/lucrării de specialitate pe o temă
din domeniul de activitate al postului, ce se va
desfășura în data de 11.04.2019, ora 13.00;
-interviul de selecție, ce se va desfășura în data
de 11.04.2019, ora 14.00. Data-limită până la
care se pot depune actele pentru dosarul de
concurs este de 03.04.2019, ora 16.00. Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru
pentru proiectul de specialitate se afișează la
sediul Spitalului Municipal Fălticeni și se
publică pe site-ul spitalului: www.spital-falticeni.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefonul: 0752.126.626, Serviciul Resurse
Umane.
l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Teleorman, cu sediul în localitatea Drăgănești-Vlașca, str. București, nr.1, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
consilier juridic, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 16.04.2019, ora
9.00; -Proba interviu în data de 16.04.2019, ora
12.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii specifice: -absolvent de studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;
-cunoștinţe avansate de operare calculator;
-master, specializări, dacă este cazul, în domeniul juridic constituie avantaj; -vechime 3 ani
în specialitatea juridică. 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 SCDA Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul SCDA Teleorman, telefon:
0247.440.750, e-mail: scda.tr@gmail.com
l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Teleorman, cu sediul în localitatea Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
secretară- asistent, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 15.04.2019, ora
9.00; -Proba interviu în data de 15.04.2019,
ora 11.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -absolvent de studii medii cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă
minim 3 ani; -cunoștinţe privind întocmirea și
administrarea corespondenţei oficiale; -cunoștinţe de arhivare documente; -cunoștinţe de
utilizare a tehnologiei informatice, operare
calculator, birotică; -recomandare de la
ultimul loc de muncă; -abilităţi de exprimare
și comunicare, capacitate sporită și flexibilitate organizatorică pe solicitările postului;
-cunoștinţe foarte bune de utilizare a calculatorului. 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
SCDA Teleorman. Relaţii suplimentare la
s e d i u l S C D A Te l e o r m a n , t e l e f o n :
0247.440.750, e-mail: scda.tr@gmail.com.
l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Teleorman, cu sediul în localitatea Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
inspector achiziţii publice, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 15.04.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 15.04.2019,
ora 13.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -absolvent de studii
superioare de lungă durată în domeniul
economic/juridic, cu examen de licenţă sau
diplomă echivalentă; -specializări, dacă este
cazul, în domeniul achiziţiilor publice pot
constitui avantaj; -cunoștinţe operare calculator (nivel mediu); -vechime minim 4 ani în
specialitatea funcţiei; -cunoștinţe utilizare
SEAP/SICAP. 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 SCDA
Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul
SCDA Teleorman, telefon: 0247.440.750,
e-mail: scda.tr@gmail.com
l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Teleorman, cu sediul în localitatea Drăgănești-Vlașca, str.București, nr.1, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
inginer mecanic, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 17.04.2019, ora
9.00; -Proba interviu în data de 17.04.2019, ora
11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -absolvent de studii superioare de
lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul mecanic; -vechime în
specialitatea studiilor minim 5 ani; -certificate
sau atestate în domeniu constituie avantaj;
-cunoștinţe operare calculator. 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 SCDA Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul SCDA Teleorman, telefon:
0247.440.750, e-mail: scda.tr@gmail.com
l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
Teleorman, cu sediul în localitatea Drăgănești-Vlașca, str. București, nr.1, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
contabil, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 17.04.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 17.04.2019, ora 13.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-absolvent de studii superioare de lungă
durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul economic; -vechime în specialitatea funcţiei minim 5 ani; -certificate sau
diverse atestate în domeniu constituie avantaj;
-cunoștinţe operare calculator. 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 SCDA Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul SCDA Teleorman, telefon:
0247.440.750, e-mail: scda.tr@gmail.com.

CITAŢII
l Numitul Anghel Silviu este chemat la Judecătoria Slobozia în dosarul 602/312/2018 în
proces cu Anghel Marin la data de 14.05.2019.
l Pasc Vasile și Cota Simion Miron sunt citati
in 18.04.2019 la judecatoria Turda in dosar
civil 8907/328/2018 pentru uzucapiune.
l Rusz Anghelina, vaduva lui Nichita Obresaneasa, Nechita Sofron, Nechita Maria,
Dereban Ilianeasa, nascuta Nichita, Glava
Ilona, sotia lui Turan Ilioneasa, Glava Lina,
sotia lui Opra Ignat, Nechita Iuoneasa Glava,
Glava Ioszef, Glava Maria, Oprea Ignat, Purv
Vazul, Purv Athanas, Purv Vurvara, casatorita
Togya și Nechita Ioan sunt citati in 4.04.2019
la judecatoria Turda in dosar civil
1027/328/2018 pentru succesiune.
l Numita Ciobanu Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Topoloveni, Str.
Parcului, nr.10A, Bl. P40, Sc.B, Et.1, Ap.4,

județul Argeș, este citată la Judecătoria Topoloveni pe data de 08.04.2019, ora 09.00,
completul C1, în calitate de intimat în dosarul
nr.1324/828/2018, în procesul de declararea
judecătorească a morţii cu petentul Ciobanu
Gheorghe.
l România. Judecătoria Brașov. Dosar civil
nr. 482/197/2019. Emisă la 13.03.2019.
Somaţie. Se aduce la cunoștinţă celor interesaţi că petenţii Dumbravă Petre și Dumbravă
Paraschiva au solicitat Judecătoriei Brașov să
se constate că au dobândit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra imobilului teren
situat în com. Hălchiu, sat. Satu Nou, jud.
Brașov, înscris în CF 102808 Hălchiu, nr. top.
93. Persoanele interesate sunt invitate să facă
opoziţie la cererea formulată de petenţii
Dumbravă Petre și Dumbravă Paraschiva, la
Judecătoria Brașov, în termen de 30 de zile de
la data afișării și publicării prezentei somaţii,
cu menţiunea că instanţa va păși la judecarea
cererii, în cazul în care nu se va formula
opoziţie. Somaţia face parte integrantă din
încheierea pronunţată la data de 11.03.2019 în
dosarul civil nr. 482/197/2019, cu termen de
judecată la data de 22.04.2019. Prezenta se
comunică spre afișare la Primăria Hălchiu,
jud.Brașov, la sediul Judecătoriei Brașov și al
O.C.P.I Brașov. Se va publica și într-un ziar de
largă răspândire.
l Se citează numita Dimulescu Ionica Neli în
procesul de divorț aflat pe rolul Judecătoriei
Craiova, dosar nr.13050/215/2018, CMF2,
termen: 16.04.2019, reclamantul fiind Dimulescu Romeo Leonard.

DIVERSE
l În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, S.C. CASA DE
VINURI VRÂNCEANĂ S.R.L., cu sediul în
sat Dălhăuți, comuna Cârligele, județul
Vrancea, anunţă public solicitarea de obţinere
a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
„CENTRU DE VINIFICAȚIE”. Eventualele
propuneri și sugestii din partea publicului
privind activitatea menţionată vor fi transmise
în scris și sub semnătură la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Vrancea - Focșani,
str. Dinicu Golescu nr. 2, județul Vrancea, în
zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 16.00,
în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
l Comuna Sicula anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Studiu de
fezabilitate - Statie biogaz, propus a fi amplasat
in intravilan Sicula, FN - UTR nr. 6 (CF nr.
301825), jud. Arad. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Arad din Arad, str. Splaiul Mures, FN,
jud. Arad si la sediul titularului din comuna
Sicula nr. 200, jud. Arad, in zilele de luni-vineri,
intre orele 08:00-16:00. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad,
Str. Spaliul Muresului, FN, jud. Arad.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul
nr. 4125/105/2018, Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 247/07.03.2019 privind pe SC
Anka Coffee Distribution SRL.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale de insolventa in dosarul
nr. 4788/105/2018, Tribunal Prahova, conform
Sentintei nr. 248 din 07.03.2019 privind pe SC
Vivienda Grande Total SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță 22.04.2019, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
15.05.2019, întocmirea tabelului definitiv
10.06.2019, prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 20.05.2019, orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar din Ploiești,
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Anunţ public privind decizia etapei de
încadrare. S.C. Revolution Plus S.R.L., titular
al proiectului imobil de apartamente, birouri și
spații comerciale S+P+4E+2E retras, propus a
fi realizat în municipiul Baia Mare, bd. Republicii, Fn, judeţul Maramureș, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul mai sus menţionat. Proiectul deciziei
de încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Maramureș, cu sediul în

localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud.
Maramureș, în zilele de luni - joi între orele
8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00
precum și la următoarea adresă de internet
http://apmmm.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunţului pe pagina
de internet a Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Maramureș.
l SC Rewe (Romania) SRL avand sediul in
loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, jud.
Ilfov, CUI RO 13348610, J23/884/2005, in
calitate de titular al activitatii cod CAEN 4711
comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun Supermarket si
cod CAEN 4724-comert cu amanuntul al
painii, al produselor de patiserie, si produselor
zaharoase in magazine specializate, desfasurata pe amplasamentul situat in loc.Blaj, str.
Clujului, nr.81, anunta publicul interesat
asupra depunerii documentatiei de mediu
pentru obtinerea autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra
mediului a activitatilor desfasurate pot fi
consultate la sediul APM Alba, loc.Alba Iulia,
str.Lalelelor, nr.7B, jud.Alba, in zilele de
luni-joi intre orele 8:00-16:00, vineri intre orele
8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc
in scris zilnic, la sediul APM Alba in termen
de 10 zile lucratoare de la data publicarii
prezentului.
l Unitatea administrativ-teritorială Ghercești, din judeţul Dolj, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.7 și 25 începând cu
data de 27.03.2019, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Ghercești, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.

SOMAŢII
l Privind cererea înregistrată sub dosar
nr.447/246/2019 al Judecătoriei Ineu, formulată de petenţii, Bolcu loan și Bolcu Ana, prin
av. Truţ Adriana în calitate de apărător ales, cu
domiciliul procesual ales în vederea comunicării tuturor actelor procesuale la Cabinet
Individual Avocat Truţ Adriana din localitatea
Seleuș, nr. 202, jud. Arad, prin care solicită să
se constate că, a dobândit în devălmășie
dreptul de proprietate asupra imobilului situat
în sat. Seleuș. nr. 269, comuna Seleuș, înscris în
CF nr. 303402 al localităţii Seleuș. (CF vechi:
113 Seleuș) cu nr. top. 225-226/a, compus din
casa (neevidenţiată în cartea funciară), curte și
grădină în suprafaţă de 1439 m.p. prin uzucapiunea de 20 de ani de la moartea proprietarului tabular de sub B1, defunctul Dehel
Gheorghe. Prezenta somaţie se afișează timp
de o lună la sediul instanţei și la sediul primăriei în raza căreia se află imobilul și se publică
într-un ziar de largă răspândire, timp în care
toţi cei interesaţi au posibilitatea să depună de
îndată opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât în
caz contrar în termen de o lună de la ultima
afișare sau publicare se va proceda la analizarea cererii petenţilor cu privire la constatarea
dreptului lor de proprietate.
l România, Autoritatea Judecătorească:
J u d e c ă t o r i a Tâ r g u S e c u i e s c , d o s a r
nr.1/322/2019 din 01 martie 2019. Somație. Se
aduce la cunoștința publică faptul că pe rolul
acestei instanțe există dosarul civil
nr.1/322/2019, privind pe petentul Teacă
Gheorghe, având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului înscris în CF nr.29661 Covasna,
nr.top nou 5460/3/1 în suprafață de 170mp și
CF nr.29664 Covasna, nr.top nou 5460/4/1 în
suprafață de 385mp, având ca proprietar
tabular Raduly Ileana, născută Vajna, decedată în anul 1970. Prezenta somație va fi
afișată termen de 1 lună la sediul instanței și la
sediul Primăriei Orașului Covasna, perioadă
în care toți cei interesați pot să facă opoziție,
în caz contrar se va trece la judecarea cererii.
Președinte, Livia Bontea. Grefier, Pascu Edith.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În temeiul art.195 alin.1 și
alin.3 raportat la dispozițiile art.196(1) din
Legea nr.31/1990, privind societățile, d-na
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Șandru Felicia Nicoleta, administratorul
societății SC Becker Transport SRL,
J29/18/2013, CUI: RO31061695, convoacă pe
d-l Becker Manfred Heinrich Wilhelm, în
calitate de asociat unic, în data de 30.03.2019,
ora 12.00, la sediul societății din com.Blejoi,
sat Ploieștiori, nr.381, jud.Prahova, România,
pentru Adunarea Generală a Asociaților cu
următoarea ordine de zi: 1.Luare act de renunțarea d-nei Șandru Felicia Nicoleta la
mandatul de administrator al societății.
l Consiliul de Administraţie al Pielorex S.A.
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de 24.04.2019, ora
12,00, la sediul societăţii din comuna Jilava,
Prel. Șos. Giurgiului nr.33A, judeţul Ilfov, cu
următoarea ordine de zi: 1.Raportul consiliului de administraţie; 2.Raportul auditorului
independent; 3.Aprobarea bilanţului contabil
și a contului de profit și pierderi pe anul 2018.
4.Diverse. În situaţia neîndeplinirii cvorumului legal în ziua de 24.04.2019, adunarea
generală se reprogramează pentru data de
25.04.2019, la aceeași ora și în același loc.
l Subsemnatul, Popescu Tudor Cosmin, în
calitate de Administrator Unic al MONDOCONF S.A., persoana juridică română, cu
sediul în București, B-dul Iuliu Maniu nr.7,
sectorul 6, înregistrată la Registrului Comerţului sub nr. J40/444/1991, având C.U.I.
RO437510, în temeiul art.117 din Legea
nr.31/1990 republicata și art.13 din Actul
Constitutiv, convoaca Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Mondoconf S.A. în
data de 24.04.2019, ora 9:00, la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea Raportului Administratorului
Mondoconf S.A., privind activitatea economico financiară desfasurată în anul 2018,
aprobat de cenzori. 2.Prezentarea Raportului
Comisiei de Cenzori privind bilanţul contabil
și contul de profit și pierdere pe anul 2018. 3.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanţului contabil pe anul 2018. 4.Aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli prevăzut
pentru anul 2019. 5.Prelungirea mandatului
Administratorului Unic al Mondoconf S.A.,
pentru o durată de 4 ani, respectiv de la data
de 24.04.2019 până la data de 24.04.2023.
6.Aprobarea remuneratiei Administratorului
Unic. 7.Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Mondoconf S.A., în conformitate
hotărârile AGAO. În cazul în care la data și
ora precizate, se constată ca nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru desfășurarea
Adunării Generale, se convoacă o nouă
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor (a
doua convocare) cu aceeași ordine de zi și în
același loc, în data de 25.04.2019, ora 9:00.
Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va putea face și prin alte
persoane decât acţionari, cu excepţia administratorului, pe bază de procura. Procurile pot fi
depuse în original cu cel putin o oră înainte de
deschiderea sedinţei, sub sanţiunea pierderii
exerciţiului de vot în acea adunare.
l Consiliul de Administraţie al CELPI S.A,
cu sediul în București, Drumul Bercenarului
nr.1, sector 4, număr de ordine în Registrul
Comerţului J40/290/1991, CUI 382482 în
temeiul art.111, 117, 118 din Legea 31/1990
republicată și a prevederilor art.43 din Actul
Constitutiv convoacă: Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor în data de 22.04.2019
ora 10,00 la sediul social al societăţii din București, Drumul Bercenarului nr.1, sector 4,
pentru acţionarii înregistraţi la sfârșitul zilei
de 15.04.2019 (data de referinţă) în registrul
acţionarilor, cu următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. 2.Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit și
pierdere, a executiei bugetului de venituri și
cheltuieli și repartizarea profitului net pe anul
2018. 3.Raportul de audit financiar privind
verificarea și certificarea bilanţului contabil și
a contului de profit și pierderi al Celpi S.A.
pentru exerciţiul financiar al anului 2018. 4.
Aprobarea listei de casare a mijloacelor fixe
rezultate în urma inventarierii 2018 pentru a fi
casate în anul 2019. 5.Aprobarea grilei de
salarii și a organigramei Celpi S.A pentru
anul 2019. 6.Aprobarea plăţii remuneraţiei
membrilor Consiliului de Administraţie
pentru anul 2018. 7.Numirea cenzorilor societăţii. 8.Propunerea datei 07.05.2019 ca data de
înregistrare pentru identificarea acţionarilor
asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Ordinare. Documentele
aferente Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Începand cu data 15.04.2019 convocatorul, numărul total de acţiuni și drepturile de
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vot la data convocării, textul integral al documentelor şi materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, sunt la
dispoziţia acţionarilor şi se pot obţine pe
suport de hârtie la cererea acţionarilor interesaţi, la sediul social al Societăţii situat în
Bucureşti, Drumul Bercenarului nr.1, sector 4.
La şedinţele Adunărilor Generale a Acţionarilor vor putea participa direct acţionarii aflaţi
în proprietatea a cel putin 2% din acţiuni. Un
exemplar original al procurii speciale va trebui
să parvină Societăţii cu 48 de ore înante de
data adunării sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,
conform prevederilor legii. Procura va fi transmisă în original, pe suport de hârtie, la sediul
Societăţii situat în Bucureşti, Drumul Bercenarului nr.1, sector 4. În cazul în care pe data
22.04.2019 nu se întruneşte cvorumul prevăzut
de lege şi actul constitutiv al Societăţii,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
este convocată pentru data de 23.04.2019 ora
10,00 la acelaşi sediu şi cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l C.I.I. Primo Ramona anunţă ţinerea de
licitaţii publice în dosarul 3053/62/2017 Tribunalul Braşov, pentru teren extravilan Tărlungeni în suprafaţă de 10.000 mp. Licitaţia este
publică cu strigare. Preţ de pornire 52.300
Euro. Licitaţiile se vor desfăşura săptămânal
în fiecare joi. 0722/771.678.
l Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă in data de
26.03.2019 pentru: concesionare teren in
suprafata de 6104 mp intravilan sat Horpaz,
NC 83406, comuna Miroslava- orele 11.00.
Data limită pentru depunerea ofertelor:
25.03.2019, orele 16.00. Caietul de sarcini
poate fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de
50 lei.
l SCM TROMET prin administrator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară compusă
din constructia C3 Hala turnatorie in regim de
P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su
= 938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la prețul de
100.000 euro (scutit de TVA, ce se va achitat în
lei la cursul din data plății). Terenul intravilan
pe care se află amplasată construcția este
proprietate de stat şi nu face obiectul vânzării.
Licitaţia va avea loc în 28.03.2019, ora 14/00 la
sediul administratorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 1.000 lei
+ TVA de la sediul administratorului judiciar
şi vor depune taxa de garanţie de 10% din
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de
data licitatiei.
l Lichidator judiciar vinde prin licitație
publică, conform Regulamentului de valorificare nr. 2989/16.05.2017, aprobat în cadrul
Adunării Generale a Creditorilor din data de
29.05.2017, bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei
MOLDOMIN SA, împreună cu transferul
drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate
prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea
minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru
perimetrul Moldova Nouă - Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt cuprinse în
Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat la
adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76,
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-412631, fax:
0040-364-412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 01 Aprilie
2019, de la ora 10:00, la sediul lichidatorului
judiciar.
l Licitatia se va desfasura in data de
05.04.2019, ora 09:00, la sediul Primariei
Dumbrava,CUI 2843329, adresa: comuna
Dumbrava, str. Principala, nr. 448, judetul
Prahova, tel/fax 0244471400/0244471951,
e-mail: primariadumbrava@gmail.com.
Inscrierile la licitatie se vor face in perioada
20.03.2019-04.04.2019 inclusiv, intre orele 7.30
si 14.00 la sediul Primariei Dumbrava,
comuna Dumbrava , str. Principala, nr. 448,
jud. Prahova, tel/fax 0244471400/0244471951,
e-mail: primariadumbrava@gmail.com.
Imobilul, cota 1/2 coproprietate a Primariei
comunei Dumbrava ce face obiectul vanzarii
se afla in comuna Dumbrava, sat Zanoaga,
nr.113, jud. Prahova. Informatii privind regu-

lamentul pentru procedura de vanzare a
bunurilor imobile din domeniul privat al
comunei Dumbrava consultand pagina de
internet a Primariei comunei Dumbrava:
dumbrava.infoprimarie.ro “ANUNTURI”.
Persoanele interesate pot obtine informatii
privind documentatia de licitatie la nr. de
telefon 0244471400/ 0738181784, persoana de
contact PICIOR ELENA, Compartiment
Contabilitate/Achizitii Publice.
l Debitorul Vialis Edil SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Autoturism Mercedes E 250 CDI, fabricație 2012, preț
pornire licitație, 7.735,00 Euro exclusiv TVA; 2.
Autoturism Mercedes C 200 CDI, fabricație
2005, preț pornire licitație - 3.835,00 Euro
exclusiv TVA; 3.Autoturism Skoda Octavia,
fabricație 2008, preț pornire licitație - 2.535,00
Euro exclusiv TVA; 4. Autoturism Dacia Logan
MCV, fabricație 2008, preț pornire licitație 1.300,00 Euro exclusiv TVA; 5. Autoturism
Fiat Barcheta, fabricație 1995, preț pornire
licitație - 1.170,00 Euro exclusiv TVA; 6.
Mijloace fixe, aparținând Vialis Edil SRL în
valoare de 45.587,30 Lei exclusiv TVA. -Prețul
Regulamentului de licitație pentru autoturisme
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de
pornire al licitaților pentru autoturisme şi
mijloacele fixe aparținând Vialis Edil SRL,
reprezintă 65% din valoarea de piață exclusiv
TVA, arătată în Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte. Listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la 021.318.74.25; Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO16 BACX 0000 0017
0714 6000 deschis la Uni Credit Bank SA,
până la orele 14.00 am din preziua stabilită
licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea pâna la
aceeaşi dată a Caietului de sarcini şi Regulamentului de licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru autoturisme şi mijloacele fixe,
prima şedință de licitație a fost fixata în data
de 28.03.2019, ora 11.00, iar dacă bunurile nu
se adjudecă la această dată, următoarele
şedințe de licitații vor fi în data de 04.04.2019;
11.04.2019; 18.04.2019; 25.04.2019, ora 11.00.
Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploieşti, Str. Cuptoarelor, Nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare şi vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Primăria Comunei Moroeni, cu sediul în
comuna Moroeni, sat Lunca, Strada Principală,
nr. 152, județul Dâmbovița, cod fiscal 4280116,
telefon 0245772213, fax 0245772084, e-mail:
primaria_moroeni@yahoo.com, cod IBAN
RO95TREZ27521A300530XXXX, deschis la
Trezoreria Pucioasa, scoate la concesionare prin
atribuire directă sau prin licitație publică cu
oferte în plic, în condițiile Legii (art. 16 din
Legea nr. 32/2019 – Legea zootehniei şi/sau
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare), următoarele trupuri de
păşune din proprietatea publică a comunei
Moroeni, în vederea păşunatului: 1. Păşune
alpină, situată în comuna MOROENI, județul
Dâmbovița, punct ”BLANA 1”, în suprafață de
63.76 ha (blocurile fizice 169, 223 şi 2.714). 2.
Păşune alpină, situată în comuna MOROENI,
județul Dâmbovița, punct ”BLANA 2”, în
suprafață de 63.76 ha (blocurile fizice 223 şi
2.714). 3. Păşune alpină, situată în comuna
MOROENI, județul Dâmbovița, punct
”OBOARE 1”, în suprafață de 97.27 ha (blocurile fizice 358, 3.343, 210, 2.700, 2.363 şi 169). 4.
Păşune alpină, situată în comuna MOROENI,
județul Dâmbovița, punct ”OBOARE 2”, în
suprafață de 70.40 ha (blocurile fizice 358 şi
2.363). 5. Păşune alpină, situată în comuna
MOROENI, județul Dâmbovița, punct
”DICHIU 1”, în suprafață de 88.57 ha (blocurile fizice 380, 398 şi 2.443). 6. Păşune alpină,
situată în comuna MOROENI, județul Dâmbovița, punct ”DICHIU 2”, în suprafață de 88.02
ha (blocurile fizice 380, 381, 393, 388, 383 şi
3.343). 7. Păşune alpină, situată în comuna
MOROENI, județul Dâmbovița, punct
”MĂGURI”, în suprafață de 27.45 ha (blocurile fizice 494 şi 2.621). Pentru participarea la
procedura de atribuire a contractului de concesionare prin încredințare directă sau prin licitație publică a trupurilor de păşune alpină din
patrimoniul public al comunei Moroeni, în
vederea păşunatului, ofertanții trebuie să achite
la casieria organizatorului sau în contul
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RO85TREZ27521180250XXXX, deschis la
Trezoreria Pucioasa, prețul Documentației de
atribuire - 200 lei, precum şi contravaloarea
garanției de participare, în contul
RO64TREZ2755006XXX000771, deschis la
Trezoreria Pucioasa, astfel: -pentru păşunea
BLANA I - 4.687 lei; -pentru păşunea BLANA
II - 4.687 lei;m-pentru păşunea OBOARE I 7.831 lei; -pentru păşunea OBOARE II – 5.668
lei; -pentru păşunea DICHIU I -7.130 lei;
-pentru păşunea DICHIU II – 7.086 lei; -pentru
păşunea MĂGURI - 2.210 lei, Documentele
solicitate şi criteriile de validare a dosarelor de
licitaţie sunt prevăzute în Documentaţia de
atribuire. Ofertele vor fi depuse într-un singur
exemplar. Data limită pentru răspunsurile la
clarificările solicitate este cu cel puţin 4 zile
lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor: 2 aprilie 2019, ora 16,00. Data
limită de depunere a ofertelor pentru procedura
de atribuire a contractelor de concesionare prin
încredințare directă sau prin licitație publică a
trupurilor de păşune alpină este de 8 aprilie
2019, până la ora 16,00, la sediul Primăriei
comunei Moroeni, județul Dâmbovița. Data
limită de întocmire de către comisia de evaluare
a tabelului centralizator, pe fiecare trup de
păşune în parte, cu privire la suprafața de teren
- păşune alpină, necesară fiecărui participant la
procedura de concesionare prin încredințare
directă, în conformitate cu prevederile art. 16
alin. (3) din Legea nr. 32/2019 - Legea zootehniei este, în termen de două zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a ofertelor 10 aprilie 2019, ora 16,00. Data limită de
comunicare către ofertanți cu privire la suprafața de teren - păşune alpină, necesară fiecărui
participant la procedura de concesionare prin
încredințare directă sau prin licitație publică, pe
fiecare trup de păşune în parte, sau cu privire la
excluderea de la această procedură, deoarece
deține suficient teren pentru creşterea animalelor, în conformitate cu prevederile art. 16 alin.
(3) din Legea nr. 32/2019 - Legea zootehniei,
este de două zile lucrătoare de la afişarea tabelului centralizator - 12 aprilie 2019, ora 16,00.
Procedura de deschidere a plicurilor cu ofertele
în vederea atribuirii contractelor de concesionare prin încredințare directă sau prin licitație
publică va avea loc în data de 15 aprilie de la
ora 10,00. Sesizarea instantei cu privire la eventualele suspiciuni de încălcare a cadrului legal
de desfăşurare a procedurii de atribuire a
contractelor de concesionare prin încredințare
directă sau prin licitație publică, se face potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, iar acţiunea în justiţie se introduce la
secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului - Tribunalul Dâmbovița, Secția Civilă,
cu sediul în Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 3,
județul Dâmbovița, tel 245612344, fax
0245216622. Documentația de atribuire şi alte
informații privind procedura de atribuire a
contractelor de concesionare prin încredințare
directă sau prin licitație publică a trupurilor de
păşune alpină aparținând patrimoniului public
al comunei Moroeni, se pot obține, de către
persoanele interesate, de la sediul Primăriei
comunei Moroeni, Compartimentul Achiziții
publice - persoană de contact Ctistina Tronaru,
sau la numarul de telefon 0245 772213 sau
0733919922.
l Anunț negociere directă ”Treapt”. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria oraşului
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7,
Horezu, judeţul Vâlcea, telefon 0250860190,
fax 0250860481, email: primaria@orasul-horezu.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să fie concesionat:
Concesionarea loturilor de teren aflate în
domeniul public al oraşului Horezu, județul
Vâlcea nr. 7, 10-15, 17-23 din punctul „Treapt”
în vederea înființării „Parc Industrial Horezu”.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin
cumpărare de la Primăria oraşului Horezu,
camera 6. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Birou – Secretar din cadrul Primăriei oraşului Horezu, Strada 1
Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 22/2007: Costul
este 20 de lei/exemplar. Se va prezenta dovada
achitării sumei de 20 lei de la casieria Primăriei oraşului Horezu. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 28/03/2019, Ora 16:00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: 02/04/2019, Ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria oraşului Horezu,strada 1 Decembrie
numărul 7, județul Vâlcea. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Ofertele trebuie depuse în două exemplare, original şi copie. 5. Data şi locul la care
este programată începerea procedurii de
negociere directă: 02/04/2019, Ora 10:00,
Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie,
numărul 7, camera 6, județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea,
Scuarul Revoluției nr. 1, județul Vâlcea,
Telefon (0250)73 91 20, Fax (0250)73 22 07,
adresă email:tribunalul-valcea@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului negocierii către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
18.03.2019.
l Direcţia Judeţeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu
sediul în Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A,
bI.A24 (Flora), tronson 3, județul Călăraşi,
organizează licitație publică cu strigare pentru
vânzarea unui imobil reprezentând fostul spital
Gurbăneşti, aflat în proprietatea privată a
județului Călăraşi, conform Hotărârii Consiliului Județean Călăraşi nr.186/20.09.2018,
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică
cu strigare a unui imobil aflat în domeniul
privat al judeţului Călăraşi. Imobilul scos la
vânzare prin licitație publică cu strigare este
compus din 12 construcții, cu suprafața
construită totală de 1.608,105mp şi teren în
suprafaţă măsurată totală de 23.380,61mp şi
23.352,11mp suprafaţa din acte şi reprezintă
fostul spital Gurbăneşti. Preţul de pornire a
licitaţiei publice cu strigare este de 217.469Lei.
Dosarul de licitaţie poate fi procurat zilnic de la
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, din municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie
1918, nr.1A, bloc A24 (Flora), tronson 3, judeţul
Călăraşi, începând cu data de 20.03.2019, ora
9.00, până pe data de 26.03.2019, ora 13.00, la
preţul de 300Lei. Garanţia de participare la
licitaţie este de 4.349Lei. Documentele de participare la licitaţie sunt cele menţionate în
Instrucţiunile constituite ca anexă la HCJ
nr.262/20.12.2018 şi vor fi depuse în plicuri
sigilate la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str.1
Decembrie 1918, nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson
3, judeţul Călăraşi, până pe data de 03.04.2019,
ora 13.00. Deschiderea plicurilor va avea loc la
sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, în data de 04.04.2019, ora 11.00, în
prezenţa tuturor ofertanţilor, urmând ca
afişarea listei cu ofertanţii calificaţi la licitaţia
publică cu strigare să aibă loc pe data de
04.04.2019, ora 13.00, la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Călăraşi. Licitaţia va avea
loc în sala de şedinţe a Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Călăraşi, pe data de 10.04.2019, ora
11.00. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi
adresa dnei/d-lui Enciu Dorina, telefon:
0342.405.912.
l Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu
sediul în Călăraşi, str.1 Decembrie 1918, nr.1A,
bl.A24 (Flora), tronson 3, județul Călăraşi,
organizează licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea unui imobil reprezentând fostul spital
Dor Mărunt, aflat în proprietatea privată a
judeţului Călăraşi, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr.187/20.09.2018,
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică
cu strigare a unui imobil aflat în domeniul
privat al judeţului Călăraşi. Imobilul scos la
vânzare prin licitaţie publică cu strigare este
compus din 11 construcţii, cu suprafaţa
construită totală de 2.099mp şi teren în suprafaţă măsurată totală de 23.406mp şi 23.402mp
suprafaţa din acte şi reprezintă fostul spital
Dor Mărunt. Imobilul are numărul cadastral
22560 (nr.vechi 810), înscris în Cartea Funciară
nr.22560 (nr.vechi 547) a localităţii Dor Mărunt.
Preţul de pornire a licitaţiei publice cu strigare
este de 273.920Lei. Dosarul de licitaţie poate fi

procurat zilnic de la sediul Direcţiei Judeţene
de Administrare a Domeniului Public şi Privat
al Judeţului Călăraşi, din municipiul Călăraşi,
str.1 Decembrie 1918, nr.1A, bloc A24 (Flora),
tronson 3, judeţul Călăraşi, începând cu data de
20.03.2019, ora 9.00, până pe data de
26.03.2019, ora 13.00, la preţul de 300Lei.
Garanţia de participare la licitaţie este de
5.478Lei. Documentele de participare la licitaţie
sunt cele menţionate în Instrucţiunile constituite ca anexă la HCM nr.262/20.12.2018 şi vor
fi depuse în plicuri sigilate Ia sediul Direcţiei
Judeţene de Administrare a Domeniului Public
şi Privat al Judeţului Călăraşi, cu sediul în
municipiul Călăraşi, str.1 Decembrie 1918,
nr.1A, bloc 24 (Flora), tronson 3, judeţul Călăraşi, până pe data de 03.04.2019. ora 13.00.
Deschiderea plicurilor va avea Ioc la sediul
Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi în
data de 04.04.2019, ora 13.00, în prezenţa
tuturor ofertanţilor, urmând ca afişarea listei cu
ofertanţii calificaţi la licitaţia publică cu strigare să aibă loc pe data de 04.04.2019, ora
14.00, la sediul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi. Licitaţia va avea loc în sala de şedinţe
a Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi pe
data de 10.04.2019, ora 13.00. Pentru relații
suplimentare vă puteți adresa d-nei Enciu
Dorina, telefon: 0342.405.912.

PIERDERI
l Pierdut pe numele Neculcea Daniel: atestat
transport marfă cu seria 0438123000; atestat
ADR cu seria 127572. Le declar nule.
l Pierdut certificat constatator cu nr.
2046900/29.11.1992, SC Stefan si Compania
SRL.Il declar nul.
l PIERDUT Atestat transport amrfă şi
Atestat ADR, pe numele Nasta Daniel Iulian,
din Bogaţi (Argeş), eliberate de ARR Argeş. Se
declară nule.
l Declar pierdut Atestat Profesional persoana
desemnata Neacsu Marian cu seria TMMI
53946/15.01.2011. Îl declar nul.
l Declar pierdută şi nulă Foaia Matricolă
anexă la Diploma de licență cu seria U,
nr.0151204, eliberată la data de 26.09.2003 de
către UMF Craiova, Facultatea de Stomatologie, aparținând Chirițescu E. I. Florin
Adrian.
l Pierdut atestat profesional de marfa si
atestat agabaritic pe numele Colea Liviu
Gabriel.
l Pierdut atestat auto în regim de închiriere,
nume Nedelcu Sorin, seria CPTX nr. 12495. Îl
declar nul.
l SC Santinela Security SRL cu sediul în Iaşi,
Str. Canta nr. 50, Bl. 530, Sc. C, ap. 2,
J22/583/2010, CIF RO 26815067, pierdut
actele societății: certificat de înregistrare,
Statutul societății şi certificatele constatatoare
eliberate de ORC Iaşi. Se declară nule.
l Declar pierdut certificat de identitate sportivă al Asociaţiei Sportive Tenis Club Karina
cu nr. 0000937 cu numărul de identitate din
Registrul Sportiv B/A2/00719/2002.
l Pierdut documentaţie tehnică pentru autorizaţie de construire nr. 200 din 07.02.2007 pe
numele Barbu Mihai.
l S-a pierdut certificat de înregistrare cu seria
B2337396 şi certificat constatator
nr.43925/02.09.2011 aparținând SC Arkadio
Lounge SRL-D, J23/2355/2011,
CUI:29080032. Se declară nule.
l SC MERGUTE Total Instal SRL, cu sediul
social în loc. Măgurele, oraş Măgurele Str.
Albăstrelelor nr.2, bloc B9, sc.1, et.3, Ap.11,
Judeţul Ilfov, înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J23/386/2010, CUI 26487342,
declară pierderea următoarelor Certificate
Constatatoare: Terţi; sediul social: Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, Str. Albastrelelor nr.2,
Bl.9, Sc.1, Et.3, Ap.11, Judeţ Ilfov; Punct de
lucru: Sat Darvari Com. Ciorogârla, Str. 1 Mai,
Nr.59, Judeţ Ilfov; Punct de lucru: Loc. Măgurele Oraş Măgurele, Str. Atomiştilor, Nr.126,
Judeţ Ilfov; Punct de lucru: Loc. Măgurele,
Oraş Măgurele, Str. Atomistilor, Nr.250A Judeţ
Ilfov. Le declarăm nule.

