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OFERTE SERVICIU
l Angajez instalator şi repre-
zentant comercial, necesită 
permis conducere. Informaţii la 
telefon 0747.301681

l YSIIEA.RO recruteaza 
personal pentru packhouse si 
culegatori sezonieri sau pe 
termen lung pentru ferme de 
ciuperci, salata, capsuni, fructe 
moi, praz din Anglia. Plecari 
intregul an! Detalii: 0724082270, 
0748702150.

l Hotel Oxford si hotel Malibu 
din mamaia angajeaza in conditii 
foarte avantajoase: receptioner, 
camerista, bucatar sef, bucatar, 
bufetier, ospatari si ajutori de 
ospatari cu experienta. Oferim 
cazare, detalii la 0735.333.103, 
office@hoteloxford.ro.

l  Ta p i t e r i  –  F i n l a n d a , 
Companie  f inlandeza de 
produse mobilier - paturi si 
canapele, angajam cu contract 
permanent,  tapiteri si personal 
pentru linie de ansamblare, sala-
rizare 9,4 – 12,5 euro/ora . 
Trimite CV cu fotografie la 
adresa adicio.romania@gmail.
com. Informatii suplimentare la 
tel. 0752380110.

l Estetiqdent S.R.L cu sediul în 
localitatea Petroşani, judeţul 
Hunedoara, angajează Agent de 
vânzări, cunoscător de limba 
română, engleză începător, rusă 
avansat şi să deţină cunoştinţe 
minime în domeniul stomatolo-
giei şi tehnicii dentare. Relaţii la 
tel: 0727.099807.

l Hack Emily Louise, domici-
liata în Bucuresti, Cal. Calara-
silor nr.167, bl.39, sc.A, et.1, 
ap.6, Sector 3, angajeaza 1 post 
curatatoreasa lenjerie cod COR 
912102, 1 post menajera cod 
COR 911101, cerinte cunoştințe 
limba engleza, experiența 2 ani, 
CV-urile se pot trimite pe mail la 
pas.clau@gmail.com, relații la 
tel 0723.346.116.

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Mehedinţi, cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, b.dul 
Carol I, nr. 3, organizează 
concurs în data de 26.06.2018, 
ora  10  (proba  scr i să)  ş i 
29.06.2018, ora 10 (interviul), 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacantă de inspector 
de muncă, clasa I, grad profesi-
onal  asistent,  din cadrul 
Compartimentului Control 
Muncă Nedeclarată. Studii de 
specialitate: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniile fundamen-
tale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe 
agricole şi silvice, ştiinţe juridice, 
ştiinţe economice sau în speciali-
zările: sociologie, psihologie, 
medicină, administraţie publică 
şi ştiinţe politice, conf. art. 16 
alin.4 din Legea nr.108/1999 
privind înfiinţarea şi organi-
zarea  Inspecţ ie i  Munci i . 
Vechime în specialitatea studi-
ilor de minim 1 an. Condiţiile de 
participare la concurs, biblio-
grafia şi actele necesare pentru 
dosarul de înscriere sunt afişate 
la sediul I.T.M. Mehedinţi şi pe 
site-ul www.itmmehedinti.ro.  
Alte relaţii pot fi solicitate la tel. 
0252/314907, 0252/313772” sau 
la comp. Resurse Umane. 
(int.30).

l Primăria comunei Colți, 
județul Buzău, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de inspector 
clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul compartimen-
tu lu i  F inanciar  contabi l 
impozite şi taxe în data de 25 
iunie 2018 ora 10:30 proba 
scrisă. Condiţii de participare 
sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiințe economice; 
-condițiile prevăzute de art. 54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, 
republicată (R2). Perioada de 
depunere a dosarelor de concurs 
: 25 mai -13 iunie 2018. Coordo-
nate contact: persoană desem-
nată pentru primirea dosarelor 
Chivoiu Ionela Georgiana , 
referent asistent clasa III telefon 
0769288658, fax 0238/502501 
email: primariacolti@yahoo.
com, adresă corespondenţă Sat 
Colţi, Comuna Colţi, nr. 141 
judeţul Buzău 

l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul în B-dul Repu-
blicii, nr.40, organizează concurs  
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a două 
posturi contractuale vacante: 
-un post muncitor calificat tr.I  
în cadrul Compartimentului 
Auto -Direcția pentru Adminis-
trarea domeniului public şi 
privat; 1.condiții specifice: -cali-
ficare ”maşinist la maşini pentru 
terasamente” dovedită cu certi-
ficat; - să dețină permis de 
conducere categoria C; -vechime 
în activitațile specifice minimum 
9 ani. -un post muncitor calificat 

tr.I în cadrul Compartimentului 
Tehnic-Edilitar, Întreținere căi 
rutiere -Direcția pentru Admi-
nistrarea domeniului public şi 
privat; 2.condiții specifice: -cali-
ficare ”lucrător utilaje speciali-
zate  pentru salubrizare” 
dovedită cu certificat; -să dețină 
permis de conducere categoria 
C; -vechime în activitațile speci-
fice minimum 9 ani. Data-limită 
până la care se pot depune dosa-
rele de concurs -11 iunie 2018, 
ora 16.00. Tipul probelor de 
concurs, locul, data şi ora desfă-
şurării acestora: a) selecţia dosa-
relor de înscriere -13 iunie 2018; 
b) probă practică -21 iunie  
2018, ora 09,00 la sediul organi-
zatorului; c) interviul -la cel 
mult 4 zile lucrătoare de la susți-
nerea probei practice. Informații 
suplimentare se pot obține la 
Serviciul  Resurse umane 
-telefon 0242.515.770, persoană 
de contact Postelnicu Larisa.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Buzău, in temeiul H.G.nr. 
286/23.03.2011 Regulamentului 
-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u  
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post 
asistent social debutant vacant 
(perioadă nedeterminată) la 
Serviciul pentru îngrijiri de tip 
familial pentru copil, astfel: 
Dată limită depunere dosare, în 
data de 12.06.2018; Selecţie 
dosare,  în data de 14.06.2018, 
ora 10; Proba scrisă,  în data de 
20.06.2018, ora 10; Interviu, în 
data de 26.06.2018, ora 10; 
Condiții: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă 
sau echivalentă în 
domeniul de licență 
Asistență socială; 
atestat de liberă prac-
tică sau aviz de exer-
citare a profesiei de 
asistent social elibe-
rate, în condițiile legii, 
de Colegiul Național 
al Asistenților Sociali 
d i n  R o m â n i a . 
Persoană de contact: 
Drăgostin Luminița 
-tel.0238/711051. 
Dosarele vor fi depuse 

până la data de 12.06.2018, ora 
16,30.  Toate probele se desfa-
şoară la sediul instituţiei din  
mun.Buzău, strada Bistriţei 
nr.41,  jud.Buzău. Director 
Executiv, Loredana Elena-Doro-
bantu.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul 
în Suceava, str.Ştefan cel Mare, 
nr.33, județul Suceava, organi-
z e a z ă  î n  t e m e i u l  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -gesti-
onar custode, studii medii, 
treapta I- 1 post, Serviciul Arhe-
ologie. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data 
de 20.06.2018, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un 
termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii primei 
probe. Data, ora şi ziua inter-
viului se vor afişa după proba 
scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii specifice pentru postul 
de gestionar custode, studii 
medii, treapta I -Serviciul Arhe-
ologie: 1.Vechime: minim 5 ani; 
2.Studii de specialitate: medii, 
cu diplomă de bacalaureat; 3.
Cunoaşterea la nivel minim a 
unei limbi străine. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul instituției şi pe pagina de 
internet, respectiv până în data 
de 12.06.2018, ora 16.00. Dosa-
rele se vor verifica de către 
comisia de concurs, iar rezulta-
tele selectării dosarelor se vor 
afişa la sediul instituției şi pe 
site-ul: www.muzeulbucovinei.
ro. Informaţii suplimentare şi 
bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, 
telefon: 0230.216.439 şi pe site-
ul: www.muzeulbucovinei.ro.

l Oraşul Târgu Frumos, cu 
sediul în strada Cuza Vodă, 
nr.67, localitatea Târgu Frumos, 

judeţul Iaşi,  organizează, 
conform prevederilor HG 
nr.611/2008, concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a unor 
funcții publice de execuție 
vacante din cadrul Biroului 
Poliția Locală, şi anume: -poli-
țist local III asistent; -polițist 
local III principal; -polițist local 
III superior. Concursul va avea 
loc în data de 25 iunie 2018, ora 
10.00, proba scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunțate 
după proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile calendaristice 
de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la secretari-
atul comisiei de concurs, la d-na 
Ivanov Adriana, consilier în 
cadrul Compartimentului 
Resurse Umane şi Salarizare, 
telefon: 0232.710.906, interior: 
105. Condiţiile de participare la 
concurs: Candidații trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 R2/A, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Pentru postul de poli-
țist local III asistent: Condiţii de 
studii: studii medii finalizate cu 
diplomă de  bacalaureat ; 
Condiţii de vechime: minim 6 
(şase) luni în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice de execuţie de grad 
profesional asistent, conform 
art.57, alin.5), lit.a) din Legea 
nr.188/1999 (R/A), privind 
Statutul funcţionarilor publici. 
Alte condiții: -Permis conducere 
categoria B. Pentru postul de 
polițist local III principal: 
Condiţii de studii: studii medii 
finalizate cu diplomă de bacala-
ureat; Condiţii de vechime: 
minim 5 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de execuţie de 
grad profesional asistent, 
conform art.57, alin.5), lit.b) din 
Legea nr.188/1999 (R/A), 
privind Statutul funcţionarilor 
publici. Alte condiții: -Permis 
conducere categoria B. Pentru 
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postul de polițist local III supe-
rior: Condiţii de studii: studii 
medii finalizate cu diplomă de 
bacalaureat ;  Condiţ i i  de 
vechime: minim 9 ani în specia-
litatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice de execuţie 
de grad profesional asistent, 
conform art.57, alin.5), lit.c) din 
Legea nr.188/1999 (R/A), 
privind Statutul funcţionarilor 
publici. Alte condiții: -Permis 
conducere categoria B. Alte 
informaţii pot fi obţinute la 
sediul instituţiei sau de pe site-
ul: www.primariatgfrumos.ro, la 
secţiunea „Anunţuri publice”, 
„Concursuri”.

l Primăria Comunei Segar-
cea-Vale, județul Teleorman, 
organizează concurs, în data de 
27 iunie 2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei 
S e g a r c e a - Va l e ,  j u d e ț u l 
Teleorman, pentru ocuparea 
funcției publice vacante de 
execuție de inspector (contabil), 
c la sa  I ,  g radul  as i s t ent 
(Compartiment Financiar-con-
tab i l ,  taxe  ş i  impozi te ) , 
IDPOST214746. Condiții de 
participare: a)Condiţii generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r2); b)Condiţii 
specifice: -vechime 1 an în speci-
alitatea studiilor; -studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echi-
valentă în domeniul  contabili-
tate, specializarea contabilitate 
şi informatică de gestiune, 
cunoştinţe operare PC, nivel 
avansat dovedite cu documente. 
Proba scrisă în data de 27 iunie 
2018, ora 10.00, la sediul institu-
ției. Interviul se va susține la o 
dată stabilită, după susţinerea 
probei scrise, la sediul instituției. 
Dosarele candidaților se pot 
depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a. Pentru 
relații, sunați la numărul de 
telefon: 0247.358.794.

l Liceul Tehnologic Tismana, 
cu sediul în localitatea Tismana, 
jud.Gorj, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului 
post contractual aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014, 
în cadrul instituţiei. Denumirea 
postului: administrator finan-
ciar (contabil şef) -un post 
vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare 
economice; -minimum 3 ani 

vechime în domeniu; -prezintă 
minimum două scrisori de reco-
mandare. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: 
- P r o b a  s c r i s ă :  d a t a  d e 
20.06.2018, ora 10.00, la sediul 
Liceului Tehnologic Tismana; 
-Proba interviu:  data de 
25.06.2018, ora 9.00, la sediul 
Liceului Tehnologic Tismana. 
Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul  de  concurs  es te 
12.06.2018, la sediul Liceului 
Tehnologic Tismana. Date 
contact: Liceul Tehnologic 
Tismana, telefon: 0253.374.335.

l Ministerul Tineretului şi 
Sportului organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă 
determinată, până la data de 
31.08.2019, a unui post contrac-
tual de execuţie vacant de consi-
lier grad profesional IA din 
cadrul Compartimentului 
R e l a ț i i  I n t e r n a ț i o n a l e . 
Concursul se organizează la 
sediul Ministerului Tineretului 
şi Sportului, din Bucureşti, 
strada Vasile Conta nr.16, sector 
2, în data de 20.06.2018, ora 
10.00- proba scrisă. Interviul se 
va susţine în termen de 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. În vederea partici-
pării la concurs, candidații 
depun dosarul de concurs până 
la data de 12.06.2018, inclusiv, 
între orele 8.00–16.30 (luni– joi) 
şi 8.00–14.00 (vineri), la sediul 
Ministerului Tineretului şi Spor-
tului. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Ministerului Tineretului şi Spor-
tului www.mts.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului din Bucureşti şi la nr. 
de telefon: 021/307.64.49.

l Grădinița Nr.138 cu sediul în: 
Bucureşti, str. Tunari, nr. 52, 
sector 2 organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
contractual aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, modificată de H.G. 
nr.1027/2014, în cadrul institu-
ției. Denumirea postului: Admi-
n i s t r a t o r  f i n a n c i a r  d e 
patr imoniu -post  vacant 
contractual pe perioadă nedeter-
minată. Condiții specifice de 
participare la concurs: studii 
superioare economice cu licență 
şi cu o vechime în specialitatea 
studiilor de minimum 5 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: 20 iunie 2018 la 
sediul grădiniței, în str.Tunari 
nr. 52, sector 2 după cum 
urmează: -proba scrisă: orele 
09.00-11.00; -proba de interviu: 

ora 13.00. Data limită până la 
care se pot depune dosarele de 
înscriere la concurs este 11 iunie 
2018. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant candidații 
trebuie să îndeplinească preve-
derile H.G. nr.286/2011, modifi-
cată de H.G. nr.1027/2014. Date 
de contact: Cosman Loren, tel. 
0751211 566.

l Direcţia Generală pentru 
Administrarea patrimoniului 
Imobiliar Sector 2 organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcţii publice de execuţie 
vacantă, respectiv inspector, 
clasa I, grad profesional asistent 
la Compartimentul Tehnic 
-Investiții. Data organizării 
probei scrise: 26.06.2018, ora 
11.00. Data organizării inter-
viului: 29.06.2018, ora 10.00. 
Locul: str. Luigi Galvani nr. 20, 
Sector 2, Bucureşti. Dosarele de 
participare se depun până la 
data de 13.06.2018. Condiţii de 
participare: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă: ştiinte inginereşti, 1 an 
vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Detalii privind condi-
ţiile specifice şi bibliografia de 
concurs se afişează la sediul 
instituției şi pe pagina de 
internet www.invatamant-
sector2.ro/cadrulegislativ/
posturi/angajari/. Relații supli-
mentare pentru primirea dosa-
relor de concurs se pot obține la 
sediul   direcției, str. Luigi 
Galvani nr. 20, Sector 2, Bucu-
r e ş t i ,  t e l / f a x 
021.212.15.44/021.212.11.39, int. 
222, email: office@dgapi.ro, 
persoana de contact: Bălan 
Carmen  -inspector.

l Institutul Național de Cerce-
tare Dezvoltare Medico-Mili-
tară “Cantacuzino”, cu sediul 
în strada Independenței, nr.103, 
sector 5, Bucureşti, organizează 
e x a m e n / c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următoarelor 13 
posturi vacante de personal 
civil contractual, durată nede-
terminată: -un post de Referent 
IA, funcţie de execuţie, studii 
medii cu diploma de bacalau-
reat, microstructura Birou 
evidență personal militar din 
Serviciul resurse umane, 
vechimea în muncă/specialitate 
6 ani şi 6 luni, cunoştințe de 
operare OFFICE nivel mediu, 
curs inspector resurse umane; 
-21.06.2018, ora 09:00 - proba 
scrisă; -27.06.2018, ora 13.00 
-proba interviu. -un post de 

Inspector de specialitate gr. III, 
funcţie de execuţie, studii supe-
rioare cu diploma de licență în 
domeniul economic, microstruc-
tura Birou evidență personal 
civil din Serviciul resurse 
umane, vechimea în speciali-
tatea studiilor absolvite 6 luni, 
cunoştințe de operare OFFICE 
nivel mediu, curs inspector 
resurse umane; -21.06.2018, ora 
09:00 - proba scrisă; -27.06.2018, 
ora 12.00 -proba interviu. -un 
post de Inspector de specialitate 
debutant, funcţie de execuţie, 
studii superioare cu diploma de 
licență, microstructura Birou 
evidență personal militar din 
Serviciul resurse umane, fără 
vechime în specialitate, cunoş-
tințe de operare OFFICE nivel 
mediu, curs inspector resurse 
umane; -21.06.2018, ora 09:00 
-proba scrisă; -27.06.2018, ora 
10.00 -proba interviu. -un post 
de Șef birou gr.I, funcţie de 
conducere, studii superioare cu 
diploma de licență şi master în 
domeniul economic, microstruc-
tura Birou financiar şi salarizare 
din  s tructura Economic , 
vechimea în specialitatea studi-
ilor absolvite 2 ani, cunoştințe 
de operare OFFICE nivel 
mediu; -21.06.2018, ora 09:00 
-proba scrisă; -27.06.2018, ora 
10.00 -proba interviu. -un post 
de Șef birou gr.I, funcţie de 
conducere, studii superioare cu 
diploma de licență şi master în 
domeniul economic, microstruc-
tura Birou contabilitate din 
structura Economic, vechimea 
în specialitatea studiilor absol-
vite 2 ani, cunoştințe de operare 
O F F I C E  n i v e l  m e d i u ; 
-21.06.2018, ora 09:00 -proba 
scrisă; -27.06.2018, ora 12.00 
-proba interviu. -un post de Șef 
birou gr.I, funcţie de conducere, 
studii superioare cu diploma de 

licență în domeniul economic, 
microstructura Birou decontări 
şi operațiuni valutare din struc-
tura Economic, vechimea în 
specialitatea studiilor absolvite 2 
ani, cunoştințe de operare 
O F F I C E  n i v e l  m e d i u ; 
-21.06.2018, ora 09:00 -proba 
scrisă;   -27.06.2018, ora 13.00 
-proba interviu; -un post de 
Contabil IA, funcţie de execuție, 
studii medii cu diploma de baca-
laureat în domeniul economic 
sau diploma de bacalaureat şi 
curs în domeniul contabilitate, 
microstructura Birou decontări 
şi operațiuni valutare din struc-
tura Economic, vechimea în 
muncă/specialitate 6 ani şi 6 
luni, cunoştințe de operare 
O F F I C E  n i v e l  m e d i u ; 
-21.06.2018, ora 11:00 -proba 
scrisă; -27.06.2018, ora 08.00 
-proba interviu; -un post de Șef 
birou gr.I, funcţie de conducere, 
studii superioare cu diploma de 
licență în domeniul economic, 
microstructura Birou planificare 
b u g e t a r ă  d i n  s t r u c t u r a 
Economic, vechimea în speciali-
tatea studiilor absolvite 2 ani, 
cunoştințe de operare OFFICE 
nivel mediu; -21.06.2018, ora 
09:00 -proba scrisă; -27.06.2018, 
ora 14.00 -proba interviu; -un 
post de Referent de specialitate 
gr.I, funcţie de execuție, studii 
superioare cu diploma de licență 
în  domeniu l  marke t ing , 
economic sau sanitar, micro-
structura Birou promovare 
servicii şi produse, vechimea în 
vânzări de produse şi servicii în 
domeniul medical, 6 ani şi 6 
luni, cunoştințe de operare 
O F F I C E  n i v e l  m e d i u ; 
-21.06.2018, ora 11:00 -proba 
scrisă; -27.06.2018, ora 10.00 
-proba interviu; -un post de 
Referent de specialitate gr.I, 
funcţie de execuție, studii supe-
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rioare cu diploma de licență în 
domeniul construcții, micro-
structura Birou investiții patri-
moniu din Serviciul sprijin 
logistic, vechimea în speciali-
tatea studiilor absolvite 6 ani și 
6 luni, cunoștințe de operare 
O F F I C E  n i v e l  m e d i u ; 
-21.06.2018, ora 11:00 -proba 
scrisă; -27.06.2018, ora 08.00 
-proba interviu. -un post de 
Referent de specialitate gr.I, 
funcţie de execuție, studii 
superioare cu diploma de 
licență în domeniul construcții, 
microstructura Birou investiții 
patrimoniu din Serviciul 
sprijin logistic, vechimea în 
specialitatea studiilor absolvite 
6 ani și 6 luni, cunoștințe de 
operare OFFICE nivel mediu;  
-21.06.2018, ora 11:00 -proba 
scrisă; -27.06.2018, ora 08.00 
-proba interviu. -un post de Șef 
birou gr.I, funcţie de condu-
cere, studii superioare cu 
diploma de licență în domeniul 
informatică sau electronică, 
microstructura Birou adminis-
trare rețele din Serviciul infor-
m a t i c ă ,  v e c h i m e a  î n 
specialitatea studiilor absolvite 
2 ani, curs în domeniul admi-
nistrării rețelelor de calcua-
toare; -21.06.2018, ora 13:00 
-proba scrisă; -27.06.2018, ora 
08.00 -proba interviu. -un post 
de Consilier juridic debutant, 
funcţie de execuție, studii 
superioare cu diploma de 
licență în domeniul juridic, 
microstructura Birou asistență 
juridică, fără vechime în speci-
alitate, cunoștințe de operare 
O F F I C E  n i v e l  m e d i u . 
-21.06.2018, ora 11:00 -proba 
scrisă; -27.06.2018, ora 08.00 
-proba interviu. Concursurile 
se vor organiza la sediul Insti-
tutului Național de Cercetare 
Dezvoltare Medico-Militară 
“Cantacuzino” cu sediul în 
strada Independenței nr. 103, 

sector 5, București. Dosarele de 
concurs se vor depune până la 
data de 13.06.2018, ora 15.30, 
la sediul Institutul Național de 
Cercetare Dezvoltare Medi-
co-Militară “Cantacuzino” cu 
sediul în strada Independenței 
nr.103, sector 5, București la 
Serviciul Resurse Umane. 
Persoana de contact Baltac 
Florica, secretarul comisiei de 
concurs/examen, Institutul 
Național de Cercetare Dezvoltare 
Medico-Militară “Cantacuzino” cu 
sediul în strada Independenței, 
nr.103, sector 5, București, 
tel.:0213069100/5174/5111.

CITAȚII  
l Se citează Croitoru Ilea-
na-Camelia, pentru  data de 19 
iunie 2018, la Judecătoria Rm. 
Vâ l c e a ,  î n  d o s a r  n r. 
13494/288/2017, ca pârâtă, în 
proces cu Costescu Viorica.

l Bozomala Mihai, reclamant 
in dosar nr. 423/265/2018 al 
Judecatoriei Nasaud, cheama in 
judecata paratii Nicolae Ana, 
Catiul Firoana, Catiu Floarea, 
Daraban Maria, Mitittean 
Rodovica, pentru data de 25 
septembrie 2018.

l Buga Emil, coreclamant in 
dosar nr. 1937/265/2017 la Jude-
catoriei Nasaud, chema in jude-
cata parata Ursa Ana, pentru 
termenul din data de 10 iulie 
2018.

l Se citează pârâtul Calacan 
Neculai pentru termenul de 
judecată din 20 iunie 2018, ora 
8.30, C25M, la Judecătoria Iași, 
cu sediul în Iași, str. Anastasie 
Panu nr.25, jud. Iași, în dosarul 
nr. 28448/245/2017, obiect 
„divorț fără minori”, în contra-
dictoriu cu reclamanta Calacan 
Carmen-Maria.

l Se citeză numita Ţintea 
Mariana, cu domiciliul necu-
noscut, să se prezinte în ziua de 
14.06.2018 la sediul Societăţii 
Profesionale Notariale " Isbă-
șoiu" din mun. Brașov, str. Iuliu 
Maniu nr. 53, jud. Brașov, pentru 
dezbaterea succesiunii privind 
pe defuncta Ţintea Susana, 
decedată la data de 06.06.2010, 
CNP 2290316083410, cu ultimul 
domiciliu în orașul Predeal, str. 
Ștefan cel Mare, nr. 13, jud. 
Brașov.

l Iobi Ioan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Brașov, str. 
Regina Maria nr. 18 (actuala str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 16), este 
chemat sa se prezinte la Judecă-
toria Brașov, B-dul 15 Noiem-
brie nr. 45, în data de 21.06.2018, 
ora 9.00, sala J1, în calitate de 
pârât, în dosarul civil nr. 
16873/197/2012, în contradic-
toriu cu Anton Maria, pentru 
fond partaj judiciar.

l Pătrășcan Gheorghe este 
chemat la Judecătoria Babadag, 
jud. Tulcea, sala Penal/ Civil, 
complet C2, în data de 29 iunie 
2018, ora 9,00 în calitate de 
pârât, în proces cu Pătrășcan 
Liliana prin mandatar Andrei 
Tudora.

l Se citează numitul Ţăruș 
Valentin-Dorin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Chir-
nogi, com.Chirnogi, jud.Călă-
rași, în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.13131/236/2017, 
af lat pe rolul Judecătoriei 
Giurgiu, cu termen de judecată 
la data de 13.06.2018, având ca 
obiect: stabilire domiciliu 
minor+exercitare autoritate 
părintească+pensie de întreţi-
nere, ora 8.30, CN 8.

l Numiţii Găină Nelu, domici-
liat în București, Bd. Camil 
Ressu nr. 76, bl. S1B-S1C, sc. 1, 
ap. 11, sector 3 și fără forme 
legale în com. Albești, str. 
Dealului nr. 2, jud. Ialomiţa și 
Oprea Elena, domiciliată în 
București, str. Petre Ispirescu 
nr. 27, bl. M199, sc. 1, ap. 4, 
sector 5 și fără forme legale 
București, str. Prisaca Dornei 
nr. 8, bl. D6, sc. 1, apt. 222, 
sector 3, sunt citaţi la Tribu-
nalul București -Secţia a II-a 
Contencios Administrativ și 
Fiscal în ziua de miercuri, 
13.06.2018, ora 08:30, Complet 
C3 Fond-CA, camera 223, în 
calitate de chemaţi în garanţie 
în dosarul nr. 27035/3/2017, 
având ca obiect pretenţii suma 
de 259326,37 lei, cerere formu-
lată de către S.C. Eastern 

Europe Logistics & Manage-
ment S.R.L, în calitate de recla-
mantă, în contradictoriu cu 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în calitate de 
pârâtă.

l Potrivit încheierii de ședință 
din data de 14.05.2018 pronun-
țată de judecătoria Agnita în 
dos. nr.1024/174/2017, în temeiul 
art.130 din Decretul-Lege 
nr.115/1938 și  a Deciziei 
nr.86/10.12.2017 pronunțată de 
Î.C.C.J., se înștiințează orice 
persoană interesată că recla-
manta posesoare Ionuț Maria 
Alexandra, dom. în satul Săsăuș, 
nr.35, com.Chirpăr, jud.Sibiu, a 
formulat acțiune civilă având ca 
obiect dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune 
extratabulară asupra imobilului 
înscris în CF nr.101687 Chirpăr 
(nr. CF vechi 134) compus din 
curte și grădină- A1, nr. top 430, 
431- în suprafață de 494mp 
dintr-un total de 3.848mp și casă 
din lemn cu 1 odaie- A1.1, nr. 
top 430, proprietatea tabulară a 
numitului Ioniț Todor întabulat 
la 22.02.1915, imobil situat 
administrativ în satul Săsăuș, 
nr.35, com.Chirpăr, jud.Sibiu. 
Somează persoanele interesate 
să facă opoziție, în caz contrar, 
în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publi-
cații, se va trece la judecarea 
cererii.

DIVERSE  
l Sc Slovan Agro L&K SRL, cu 
sediul in Nadlac, Str. Tudor 
Vladimirescu nr. 54, jud. Arad, 
titular al proiectului „Dezvol-
tarea activitatii SC Slovan Agro 
L & K SRL”, jud. Arad, loc. 
Nadlac, Tudor Vladimirescu nr. 
54, CF 301697 Nadlac – teren 
intravilan Nadlac, fara regim 
special de protectie sau inter-
dictie de contruire, cu destinatia 
actuala unitati industriale si 
depozitare in conformitate cu 
CU nr. 29/16.06.2017 eliberat de 
Primaria Nadlac,  anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia 
Mediului Arad in cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului ,  pentru 
proiectul mentionat mai sus. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agen-
tiei pentru Procetia Mediului 
din Arad, Splaiul Muresului, FN 
de luni pana vineri, intre orele 
08:16, precum si la urmatoarea 
adresa de internet: www.anpm.
apmar.ro. Publicul interesat 

poate inainta comentarii/obser-
vatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de 
la data publicarii prezentului 
anunt ,  pana  la  data  de 
29.05.2018.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
660/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform sentinței nr. sentinței 
nr. 5CC din 24.04.2018 privind 
pe SC Anavas Instalcons SRL, 
cu termenele: depunere decla-
rații creanță 11.06.2018, întoc-
mirea tabelului preliminar al 
creanțelor 02.07.2018, întoc-
mirea tabelului  definit iv 
27.07.2018, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
09.07.2018 orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et.7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
941/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform sentinței nr. sentinței 
nr. 6CC din 24.04.2018 privind 
pe SC Anisilv Impex SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 11.06.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al crean-
țelor 02.07.2018, întocmirea 
tabelului definitiv 27.07.2018, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 09.07.2018 
orele 12:00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.7, 
cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura generala in dosarul nr. 
8181 /105 /2017 ,  Tr ibuna l 
Prahova, conform sentintei nr. 
411/15.05.2018 privind pe SC 
Niral NK SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului 
suplimentar 02.07.2018, întoc-
mirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 01.08.2018, întoc-
mirea tabelului definitiv conso-
lidat 31.08.2018.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura simplificata in dosarul nr. 
7979 /105 /2017 ,  Tr ibuna l 
Prahova, conform sentintei nr. 
416/15.05.2018 privind pe SC 
Nomi Colect Metal SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță in vederea intocmirii 
t a b e l u l u i  s u p l i m e n t a r 
29.06.2018, întocmirea tabelului 
suplimentar al creanțelor 
27.07.2018, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 27.08.2018.
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l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura generala in dosarul nr. 
6652 /105 /2017 ,  Tr ibuna l 
Prahova, conform sentintei nr. 
367/25.04.2018 privind pe SC 
Arret Dom Cons SRL.

l Subsemnata, Munteanu 
Maria, reclamanta in dosarul nr. 
3710/223/2017, aflat pe rolul 
Judecatoriei Dragasani, cu 
sediul in Dragasani, str. Gib 
Mihaescu, nr. 25, jud. Valcea, 
parat fiind Mihaescu Gheorghe, 
avand ca obiect declararea jude-
catoreasca a mortii, anunta 
deschiderea procedurii de decla-
rare a mortii numitului Miha-
escu Gheorghe (nascut in com. 
Sutesti, jud. Valcea, la data de 
06.10.1954, fiul lui Gheorghe si 
Ecaterina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in com. Sutesti, jud. 
Valcea, disparut in anul 1998) si 
invita orice persoana sa comu-
nice datele pe care le cunoaste in 
legatura cu cel disparut.

SOMAȚII  
l Avand in vedere ca prin acti-
unea civil ace face obiectul 
dosarului nr. 3434/55/218 al 
Judecatoriei Arad, reclamanta 
Cosmulei Gaftona, cu domici-
liul in Turnu nr. 304, oras 
Pecica, jud. Arad si domiciliul 
procesual ales in Arad, Str. 
Iustin Marsieu nr. 31, jud. Arad 
la av Godea Razvan, solicita, 
dobandirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra 
cotei de ½ din imobilul situate in 
localitatea Turnu, Str. 6 nr. 304 
(fost 277), format dincasa, 
(terenul nefacand obiectul 
cererii privind uzucapiunea), 
inscris in CF nr. 313383 Pecica, 
cu nr. Top 705- Turnu, provenit 
din conversia CF vechi 386 
Turnu, CF in care este menti-
onat ca proprietar, Susca Ioan, 
invitam pe cei interesati sa faca 
opozitie fata de aceasta actiune, 
in termen de o luna de la 
afisarea prezentei somatii, in caz 
contrar urmand a se trece la 
judecarea cauzei. Termen de 
judecata  f ixat  in  cauza: 
25.06.2018, sala 146, ora 8:30. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. S.C. Util Grant 
S .R .L . ,  în  reorganizare , 
persoană juridică romană, cu 
sediul în Bucureşti, str. Ing. 
Pascal Cristian nr. 4B, sector 6, 
înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/18817/1993, 
având CUI RO 4381684, prin 
administratorul special dl. 
Gusta Gabriel Vasile, convoacă 

Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaţilor Societăţii în data de 
08.06.2018 , ora 12, la adresa din 
str. General Candiano  Popescu, 
Nr. 3, Sector 4 , Judeţul  Bucu-
reşti. Adunarea Generală Ordi-
nară a Asociaţilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea bilanţului contabil şi 
a contului de profit şi pierdere 
pentru exerciţiul financiar 2017; 
2. Aprobarea  Raportului Admi-
nistratorului Special pentru 
exerciţiul financiar 2017; 3. 
Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar 2018; 4.  Diverse. 
Administrator Special, Gusta 
Gabriel Vasile.  

l Recuperare  Consulting Grup 
I.P.U.R.L., CUI: R- 20904254, 
UNPIR 0045/31.12.2006 Bucu-
reşti,  Calea Vitan, nr.12, Bl. 
V50B, sc.1, et.8, ap.27, sector 3, 
Tel./fax 031-107.48.67, www.
rcg-insolventa.ro,  e-mail : 
office@rcg-insolventa.ro. Tribu-
nalul Bucureşti, Secţia VII -a 
Civila, Dosar Nr. 32802/3/2012, 
Către Asociaţii SC Util Grant 
SRL, Subscrisa Recuperare 
Consulting Grup I.P.U.R.L, 
înregistrată la UNPIR Filiala 
B u c u r e ş t i  c u  n r . 
0045/31.12.2006, cu sediul social  
în Bucureşti, Calea Vitan, nr.12, 
Bl. V50B, sc.1, et.8, ap.27, sector 
3, reprezentată prin av. Greta 
Chirulescu, numită ca adminis-
trator judiciar prin încheierea 
civilă din data de 20.03.2013, 
pronunţată de Tribunalul Bucu-
reşti, Secţia a VII-a Comercială, 
Judecător Sindic, în dosarul nr. 
9522/3/2013, privind pe debi-
toarea S.C. UTIL GRANT 
S.R.L. -în insolvenţă, cu sediul 
social în Bucureşti, Sectorul 6, 
Str. Ing. Cristian Pascal, Nr. 4B, 

având CIF 4381684 şi număr de 
ordine în Registrul Comerţului 
J40/18817/1993. În temeiul art. 
3 pct. 26 din Legea 85/2006, 
Convocăm Adunarea Generală 
a Asociaţilor SC UTIL GRANT 
SRL, Pentru data de 08.06.2018, 
ora 13.00 la adresa din Bucu-
reşti, str. General Candiano  
Popescu,  Nr.3, Sector 4, cu 
următoarea Ordine de zi: 1. 
Revocarea administratorului 
special. 2. Desemnarea adminis-
tratorului special, conform art. 3 
pct 26 si art. 18 din Legea 
85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 3. Discuţii. Asociaţii 
pot fi reprezentaţi în adunare 
prin imputerniciţi cu procura 
specială.  Recuperare Consul-
ting Grup I.P.U.R.L. Av. Greta 
Chirulescu.

l GRIRO S.A., Sediu social: 
Bucureşti, Calea Griviţei nr. 
355-357, Sector 1; J40/240/1991; 
C.U.I. RO 1576509; Capitalul 
social  subscris  ş i  vărsat: 
33.420.337,50 RON. Convocare: 
În conformitate cu prevederile 
art. 117 din Legea societăţilor  
nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare şi ale art. 17.3. lit. a) din 
Actul Constitutiv al GRIRO S.A 
(denumită în continuare şi 
„Societatea”), Consiliul de 
Administraţie al Societăţii 
convoacă acţionarii Societăţii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârşitul  zi lei  de 
20.06.2018 pentru a participa în 
ziua de 27.06.2018, ora 13.00, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, 
Calea Griviţei nr. 355-357, 
Sector 1– Sala de Consiliu, et. 2 
din Cladirea Administrativă 
GRIRO, la Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, 
care va avea următoarea ordine 

de zi: 1) Aprobarea majorării 
capitalului social al Societăţii cu 
suma de 5.348.125 lei aferentă 
sumelor înregistrate în sold la 
31.12.2017 în contul debitelor 
înregistrate de Societate fata de 
acţionari, prin compensarea 
acestora cu acţiuni noi emise de 
Societate, cu o valoare nominală 
şi de subscriere în cuantum de 
2,5 lei fiecare, precum şi prin 
aporturi noi în numerar ale acţi-
onarilor în vederea respectării 
drepturilor de preferinţă prevă-
zute de lege şi Actul Constitutiv 
al Societăţii. 2) Aprobarea 
numărului maxim de acţiuni ce 
vor fi emise de către Societate în 
vederea majorării de capital 
menţionată la punctul 1 de mai 
sus ,  aprobarea  ra te i  de 
subscriere şi a perioadei de 
subscriere, în vederea respectării 
drepturilor de preferinţă prevă-
zute de lege şi Actul Constitutiv 
al Societăţii. După expirarea 
termenului de exercitare a drep-
turilor de preferinţă toate acţiu-
nile nesubscrise vor fi anulate. 3) 
Împuternicirea  Consiliului de 

Administraţie al Societăţii în 
temeiul prevederilor art. 114 din 
Legea societăţilor  nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi 
completarile ulterioare, pentru 
ca dupa expirarea perioadei de 
subscriere şi de majorare, să 
decidă  majorarea capitalului 
social al Societăţii, cu valoarea 
efectiv subscrisă şi vărsată de 
către acţionari, anularea acţiu-
nilor rămase nesubscrise şi 
actualizarea Actului Constitutiv 
al Societăţii cu privire la capi-
talul social, numărul de acţiuni 
şi structura acţionariatului 
Societăţii. 4) Aprobarea împu-
ternicirii unei persoane care va 
îndeplini formalităţile de publi-
care şi înregistrare a hotărârii 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor.  5) Diverse. 
În cazul în care la data menţio-
nată mai sus nu se întrunesc 
condi ţ i i l e  de  va l id i ta te / 
cvorumul de prezenţă prevăzute 
de Actul Constitutiv al Socie-
tăţii, se convoacă şi se fixează în 
temeiul art. 118 din Legea socie-
tăţilor  nr. 31/1990, republicată, 
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cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art. 17.12. din 
Actul Constitutiv al Societăţii, 
cea de-a doua Adunare Gene-
rală Extraordinară a Acţiona-
rilor Societăţii, pentru data de 
28.06.2018, ora 13.00, în acelaşi 
loc, cu aceeaşi dată de referinţă 
şi având aceeaşi ordine de zi ca 
prima adunare. Începând cu 
data de 20.06.2018, convoca-
torul, documentele şi materia-
lele informative referitoare la 
aspectele incluse pe ordinea de 
zi, precum şi proiectele de hotă-
râri, pot fi consultate şi/sau 
procurate de către acţionarii 
Societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00–16.00 la/de la 
sediul Societăţii.  La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor sunt îndreptăţiţi să 
participe şi să voteze acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor Societăţii la data de 
referinţă, respectiv, 20.06.2018, 
în mod direct sau reprezentaţi 
de către alte persoane, pe bază 
de procură specială, în confor-
mitate cu prevederile Actului 
Constitutiv al Societăţii. Formu-
larul de procură specială se 
poate obţine începând cu data 
de 20.06.2018 şi care completat 
şi semnat se poate depune în 
original până pe data de 
26.06.2018, ora 13.00, la sediul 
Societăţii din Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 355-357, Sector 1. 

Consiliul de Administraţie al 
GRIRO S.A. Reprezentat prin 
Dl. Constantin Toma, în calitate 
de Vicepreşedinte.

l I.Administratorul Unic al 
Conef S.A. (denumită în conti-
nuare “Societatea”), cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 64, 
etaj 1, Sector 4, România, înma-
triculată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/377/1991, CUI 
RO 1555107 convoacă în 
temeiul art. 117 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile, 
republicată, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
înscrişi în Registrul Acţionarilor 
Societăţii la sfârşitul zilei de 15 
iunie 2018, considerată data de 
referinţă, pentru data de 25 
iunie 2018, la orele 11:00, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, 
Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România. În cazul în 
care la data menţionată nu se 
în t runeş te  cvorumul  de 
prezenţă prevăzut de Actul 
constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul 
art. 118 din Legea 31/1990, 
republicată, cea de-a doua 
Adunare Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 26 iunie 2018, la orele 11:00 
la sediul Societăţii din Bucu-
reşti, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România.  II. Ordinea 
de zi a Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor 
este următoarea: 1. Aprobarea 
valorificării activelor de tipul 
imobilizărilor financiare ale 
Societăţii prin orice metode, 
inclusiv vânzare. 2. Aprobarea 
împuternicirii Administrato-
rului Unic pentru a decide 
metoda de valorificare în 
condiţii obiective şi în interesul 
acţionarilor Societăţii şi a între-
prinde toate acţiunile şi formali-
tăţile necesare şi oportune 
pentru implementarea aprobării 
de la punctul 1, având dreptul 
de  a delega atribuţiile catre 
Directorul General şi/sau catre 
Directorul General Adjunct. 3. 
Aprobarea împuterniciri i 
domnului Ivan Constantin Emil 
pentru efectuarea tuturor 
formalităţilor necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor. III. Docu-
m e n t e l e  ş i  m a t e r i a l e l e 
informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 
de zi se pot consulta şi procura, 
de la data convocării Adunării 
Generale a Acţionarilor, de la 
sediul Societăţii din Bucureşti, 
Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România. Formularele 
de procuri speciale pentru 
reprezentarea acţionarilor în 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor se pot obţine 
de la adresa de mai sus. După 
completarea şi  semnarea 
procurii speciale, un exemplar 
se va transmite la sediul Socie-
tăţii până la data de 23 iunie 
2018, ora 9:00, cel de-al doilea 
urmând a fi înmânat reprezen-
tantului pentru a-l avea asupra 
sa în adunare. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la tel. 
021-408.35.82.

l Convocator: Consiliul de 
Administraţie al Societății 
SILVAROM S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Intrarea Rocilor, 
Nr.12/16, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 

J40/239/1991, Cod fiscal RO 
433926, în conformitate cu 
art.117 din Legea 31/1990, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare şi art.13 din  Actul 
Constitutiv,  convoacă:  I . 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
26.06.2018, ora  10, la sediul 
societăţii din Intrarea Rocilor, 
nr.12-16, sector 6, Bucureşti,cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea structurii organiza-
torice a societății şi regulamen-
t u l u i  d e  o r g a n i z a r e  ş i 
funcționare a societății. II. 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 26.06.2018, ora  11, la sediul 
societăţii din Intrarea Rocilor, 
nr.12-16, sector 6, Bucureşti, cu 
următoarea ordine de zi: 1. 
Fuziunea societății  SILVAROM 
SA cu societatea SIMART Arhi-
tecture SRL. 2. Împuternicirea 
Consiliului de Administrație 
pentru exercitarea oricăror 
competențe şi atribuții necesare 
prevăzute de Capitolul IV, 
alin.4, lit. m din Actul constituiv 
al Societății, în vederea produ-
cerii efectelor fuziunii. 3. 
Mandatarea d-nei avocat Molea 
Oana Georgiana care să  efec-
tueze demersurile pentru publi-
carea hotărârilor în Monitorul 
Oficial, depunerea documen-
telor şi efectuarea înregistrărilor 
necesare la Oficiul Registrului 
Comerțului şi Monitorul Oficial, 
dacă este cazul. Materialele ce 
vor fi prezentate în cadrul 
ambelor Adunări Generale ale 
Acţionarilor pot fi consultate la 
sediul societăţii. Acţionarii 
înscrişi în Registrul acţionarilor 
până la 24.06.2018 pot participa 
la  cele  două şedințe  ale 
Adunării Generale a Acţiona-
rilor convocate prin prezentul 
convocator personal sau prin 
procură specială dată altor acţi-
onari care să-i reprezinte. 
Formularele de , ,Procură 
specială,, se pot obţine de la 
Secretariatul Consiliului de 

Administraţie  al societăţii, înce-
pând cu data de  24.05.2018  şi 
vor fi  depuse la secretariatul 
Adunării Generale a Acţiona-
rilor cel târziu cu 48 de ore 
înainte de data ţinerii A.G.A. 
Atât în cazul Adunării Generale 
Ordinare cât  ş i  în cazul 
Adunării Generale Extraordi-
nare, în cazul neîntrunirii 
cvorumului pentru prima 
convocare, a doua convocare va 
avea loc pe data de 27.06.2018  
în acelaşi loc şi aceleaşi ore, fără 
altă modalitate de notificare a 
acţionarilor. Consiliu de Admi-
nistraţie, Prin preşedinte 
Decebal Ionuț Coțofană.

LICITAȚII  
l SC Lili’s Green Hotels 
Ploiesti SRL, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului aflat in patri-
moniul debitoarei, respectiv 
Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. 
Oborului, nr. 27, jud. Prahova 
(zona Obor – magazin Dedeman 
- mall AFI), inscris in CF nr. 
125774 a  mun.  Plo ies t i , 
constructie  compusa din 
D+P+1E+3Mansarde, in supra-
fata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 372.750 euro 
exclusiv TVA, ce se va achita in 
lei la cursul euro de la data efec-
tuarii platii. Daca cumparatorul 
este o persoana inregistrata in 
scopuri de TVA, se va aplica 
taxarea inversa si pretul nu va fi 
purtator de TVA. Hotelul 
dispune de 50 de camere de 
cazare si  3 apartamente, 
receptie, restaurant, bar si buca-
tarie la parter, iar la demisol 
crama si bucatarie rece. Struc-
tura constructiva a hotelului 
este cu fundatii din beton 
armat, inchideri perimetrale din 
BCA, compartimentări interi-
oare din zidarie de BCA, acope-
risul cu tabla Lindab si dispune 
de utilitati: electricitate, apa, 
gaz, canalizare. Constructia este 
edificata pe un teren proprie-
tatea asociatului  Rotaru 
Valentin in suprafata de 697 mp 
pentru care se organizeaza lici-
tatie publica de catre BEJ Pana 
Victor cu pret de pornire al lici-
tatiei de 54.750 euro. Licitatia 
publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 
18.09.2017 si a Caietului de 
sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 25% din 
cel stabilit in noul raport de 
evaluare. Avand in vedere ca 
BEJ Pana Victor a stabilit in 
luna iunie 2018 o singura zi de 
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licitatie pentru valorificarea 
terenului - data de 22.06.2018, 
orele 11.00, se stabileste prin 
prezentul anunt sedinta de lici-
tatie publica pentru Hotelul 
Restaurant – „Casa Rotaru” in 
data de 22.06.2018, orele 13.00 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab.7B. 
Relatii suplimentare se obtin de 
la lichidatorul judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de 
sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 
lei fara TVA.

l SC Rovit SA, societate aflata 
in reorganizare judiciara, prin 
administrator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie urmatorului 
activ aflat in patrimoniul debi-
toarei, respectiv Spațiului 
comercial Incinta „Magazin 
Vinuri” Valea Calugărească, 
situat in com. Valea Calugă-
rească, jud. Prahova, in supra-
fata de 72 mp, P+1E, in incinta 
gradinitei de copii, la pretul de 
92400 lei fara TVA. Constructia 
nu este intabulata in Cartea 
funciara, fiind edificata pe un 
teren care nu este proprietatea 
SC Rovit SA. Daca cumpara-
torul este o societate neplatitoare 
de TVA, va opera taxarea 
inversa, iar pretul nu va fi 
purtator de TVA. Licitatia 
publica are loc in baza hotara-
rilor Adunarii Creditorilor din 
09.03.2011, 30.05.2013 si 
27.07.2017 si a regulamentului 
de participare la licitatie. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 30.05.2018, 13.06.2018, 
2 6 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  0 9 . 0 7 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 0 7 . 2 0 1 8 ,  3 1 . 0 7 . 2 0 1 8 , 
0 9 . 0 8 . 2 0 1 8 ,  2 1 . 0 8 . 2 0 1 8 , 
05.09.2018, 18.09.2018, orele 
12.00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab 7B. Vanzarea se face 
conform caietului de sarcini 
intocmit de administratorul 
judiciar in cuantum de 500 lei + 
TVA.  Re la t i i  l a  t e l e fon 
0344104525.

l Serviciul Public de Adminis-
trare şi Exploatare a Pieței 
Centrale Agroalimentare a 
Municipiului Câmpina anunță 
organizarea următoarei licitații 
publice deschise cu strigare 
pentru: - Închiriere spații comer-
ciale din Complexele Corp C2 şi 
Corp C1 ale Pieței Centrale, 
după cum urmează: A. Etaj 
Corp C2: în suprafață de 352 
mp, spațiu necompartimentat 
(open space). Pentru suprafața 
de la etaj se pot amenaja spații 
de la 20 mp până la 352 mp. 

Destinație: comercializare 
produse textile, încălțăminte, 
produse alimentare, produse 
electrocasnice, prestări servicii, 
alte produse conform HGR nr. 
348/2004. Prețul de pornire al 
licitației este de 2,0 lei/mp/zi 
(fără TVA) aprobat prin HCL 
Câmpina nr. 201/19.12.2017. 
Tariful de închiriere include 
toate utilitățile. Parter Corp C2: 
în suprafață de 13,08 mp. Desti-
nație: comercializare produse 
textile, încălțăminte, produse 
alimentare, produse electrocas-
nice, prestări servicii, alte 
produse conform HGR nr. 
348/2004. Prețul de pornire al 
licitației este de 2,6 lei/mp/zi 
(fără TVA) aprobat prin HCL 
Câmpina nr. 64/26.05.2016. 
Tariful de închiriere include 
toate utilitățile. B. Corp C1 
după cum urmează: - Închiri-
erea a 1 (un) amplasament 
pentru comercializare legume - 
zarzavat. Se licitează numai 
spațiul destinat comerțului. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 6,6 lei/mp/zi (fără TVA). Lici-
tația va avea loc în data de 
18.06.2018, ora 10:00, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. 
Republicii nr. 16A. Regula-
mentul de organizare al licitației 
va putea fi achiziționat de la 
sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. 
Informații suplimentare la 
telefon: 0344.108513, la sediul 
S.P.A.E.P.C.A. Câmpina şi pe 
site-ul www.piatacampina.ro.

l Debitorul SC Monalisa 
Investments SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., 
scoate la vanzare urmatoarele 
imobile: 1.Teren extravilan situat 
in com. Stefanestii de Jos, 
judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela 
40/3/25, in suprafata de 12.000 
mp. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 60.265,37 euro exclusiv 
TVA. Pretul caietului de sarcini 
este de 2.000 lei exclusiv TVA. 
2.Teren extravilan situat în com. 
Ștefăneştii de Jos, județul Ilfov, 
tarlaua 10, parcela 40/4/23, în 
suprafață de 22.336 mp. Prețul 
de pornire al licitației este de 
112.174,2 euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este de 
3.000 lei exclusiv TVA. 3.Teren 
extravilan situat în com. Ștefă-

neştii de Jos, județul Ilfov, 
tarlaua 10, parcela 40/3/26, în 
suprafață de 12.800 mp. Prețul 
de pornire al licitației este de 
64.283,09 euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este de 
2.000 lei exclusiv TVA. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de consemnarea în contul 
nr. RO31BFER140000010832 
RO01, deschis la Banca Comer-
cială Feroviară, Ag. Popa Tatu, 
sub sancţiunea decăderii, cel mai 
târziu cu o zi înainte de data şi 
ora şedinței de licitație, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire 
a licitației şi de achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului 
de sarcini. Prețul Caietului de 
sarcini se achită prin OP în 
c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK –Sucur-
sala Dorobanți, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu Urse şi 
Asociații SPRL sau în numerar 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, 
sector 1. Pentru imobilele menți-
onate mai sus, prima şedință de 
licitație a fost fixată în data de 
05.06.2018 ora 15.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor avea loc în 
datele de 12.06.2018, 19.06.2018, 
2 6 . 0 6 . 2 0 1 8 ,  0 3 . 0 7 . 2 0 1 8 , 
1 0 . 0 7 . 2 0 1 8 ,  1 7 . 0 7 . 2 0 1 8 , 
24.07.2018, 31.07.2018 si 
07.08.2018 ora 15.00. Toate 
şedințele de licitații se vor desfă-
şura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la tel.: 021.318.74.25, 
dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul SC Petroconstruct 
Carpați SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: Proprietate 
imobiliară Spațiu comercial 
(parter şi subsol) situat în str. 
General Petre Popovat nr.29-
31, sector 6, Bucureşti, supra-
fața utilă parter 256,42 mp, 
suprafață subsol 22,12 mp 
+teren în cota indiviză de 1/3 
din suprafață totală de 779mp, 
conform măsurătorilor cadas-
trale, aparținând SC Petrocon-

struct Carpați SRL. Prețul de 
pornire al licitației pentru 
proprietatea imobiliară este de 
189.576,75 euro. Prețul Caie-
tului de sarcini este de 9.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima şedință de 
licitație a fost fixată la data de 
30.05.2018, ora 14.00. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de: -consemnarea în contul 
n r .  R O 9 5 C E C E -
B31701RON2243676 deschis la 
CEC BANK SA Sucursala 
Alexandru Obregia, până la data 
şi ora stabilite pentru şedința de 
licitație, a garanției de 10% din 
prețul de pornire al licitației; 
-achiziționarea până la data şi 
ora stabilite pentru şedința de 
licitație a Caietului de sarcini ce 
se achită prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK –Sucur-
sala Dorobanți, pe seama lichi-
datorului  judiciar Dinu Urse şi 
Asociații SPRL sau în numerar 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, 
et.5, sector 1. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
reşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Sighetu 
Marmaţiei” organizează proce-
dura de licitaţie publică cu stri-
gare  pent ru  înch i r i e rea 
grupurilor sanitare exterioare 
din Punctul de Trecere a Fronti-
erei Petea, în scopul desfăşurării 
activităţii de întreţinere corpo-
rală .  În perioada 25.05-
06.06.2018, societăţile interesate 
pot solicita fişa de date a achizi-
ţiei de la ITPF Sighetu Marma-
ției, str.Dragoş Vodă, nr.38, 
contra sumei de 5Lei. Licitaţia 
va  avea  loc  în  data  de 

12.06.2018, ora 10.00, la sediul 
unităţii noastre din Sighetu 
Marmației, str.Dragoş Vodă, 
nr.38, iar în cazul neadjudecării 
se repetă în data de 19.06.2018, 
la aceeaşi oră. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
0744.627.523.

l SC Local Urban SRL  Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. Repu-
blicii , nr. 2, judeţul Teleorman, 
cod poşta l  145200,  CUI 
30055849;  J34/168/2012 , 
telefon/fax 0247411895, e-mail: 
localurban@yahoo.com, anunţă 
organizarea licitaţiei publice 
deschisă, cu strigare, pentru 
închirierea unor suprafeţe de 
teren, în vederea amplasării de 
construcţii provizorii - copertine 
auto. Caietele de sarcini se pot 
cumpăra în urma solicitării 
scrise, de la sediul nostru din str. 
Republicii, nr.2, etaj 3, camera 6 
- contravaloarea caietului de 
sarcini este de 20 Lei. Ședinta 
publică de deschidere a primei 
şedinţe de licitaţie va avea loc în 
data de 12.06.2018, ora 11.00 la 
sediul societăţii. Termenul 
limită de depunere a cererii şi 
documentaţiei pentru înscrierea 
la licitaţie este 11.06.2018, ora 
16.00.Pentru închirerea suprafe-
ţelor de teren rămase neocupate 
în urma licitației, se vor orga-
niza şedinţe de licitaţie din două 
în două săptămâni marțea, sau 
în următoarea zi lucrătoare, la 
ora 11.00 la sediul societăţii, iar 
cererea de înscriere şi documen-
taţia aferentă se vor putea 
depune cel mai târziu în ziua 
lucrătoare anterioară licitaţiei, 
până la ora 16.00 .

PIERDERI  
l MDM Consult S.R.L., cu 
sediul in Ploiesti, str. Rezervoa-
relor nr. 2, Jud. Prahova, nr. 
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inreg. R.C. J29/121/2010, CIF 
26435505, declar pierdut certifi-
c a t u l  c o n s t a t a t o r  n r. 
20084/25.02.2009 privind sediul 
social și terti. Se declara nul.

l Pierdut permis de conducere, 
carte de identitate și atestat 
marfă emis de ARR Dolj, pe 
numele Păun Laurenţiu Ioan. Se 
declară nule.

l Subscrisa Tudmar Cafe SRL, 
cu sediul în str.Mihail Sebastian, 
nr.46, Sector 5, București, înregis-
t r a t ă  O N R C  s u b  n r. 
J40/3135/2014, având CUI: 
32922165, prin administrator 
Mihalcea Marius, declarăm 
pierdut Certificatul de Înmatricu-
lare al societăţii emis de ONRC 
București. Îl declarăm nul.

l SC MPCD RO Reparații SRL, 
cu sediul în com.Gângiova, sat 
Comoșteni, nr.620, jud.Dolj, 
J16/1605/2016, CUI: 36437520, 
declară pierdut și nul Certificat 
de înregistrare cu seria B, 

nr.3338300, eliberat de ORC 
DOLJ la data de 19.08.2016.

l Juava Juice&Cafe SRL, sediu 
în Arad, str.Cocorilor, nr.5, ap.1, 
J02/1302/2009, CUI26313338, 
pierdut Certificate constatatoare 
nr.62169/2010 și 26607/2014. Le 
declar nule.

l Pierdut Registru Unic de 
Control  a l  SC Eurobank 
Property Services S.A. cu sediul 
social in Bucuresti, Sector 2, Bd. 
Dimitrie Pompeiu, nr.6A, CUI: 
RO17647061, J40/9876/2005.

l PFA Grigore Calina Denisa, 
cu sediul in Bistrita Aleea Ineu 
nr.2, sc.A, avand CUI 34937391 
din data de 27.08.2015 declar 
pierdut certificat constatator 
emis de Registrul Comertului 
Bistrita al sediului social pentru 
autorizare Aleea Ineu nr.2A, 
ap.1, jud.Bistrita Nasaud. Il 
declar nul.

l  D i r e k t  L e a s i n g "  S A , 

J6/500/2003, C.U.I 15698395, 
reprezentat prin administrator 
Luca Hedes Calin Marcel, declar 
pierdut certificate constatatoare 
eliberate pentru: sediul social din 
mun. Bistrita, cart. Viisoara, nr. 
63/H jud. BN si punct de lucru 
din mun. Bistrita, cart. Viisoara, 
nr. 63/H jud. BN. Le declar nule.

l Pierdut certificat ADR și CPI 
marfă, eliberate de ARR Mehe-
dinți în anul 2017, pe numele: 
Nedelea Petrișor. Se declară 
nule.

l SC Algida Center SRL, 
J23/17/2006, CUI 15848999 
declară pierdut și nul certificat 
constatator pentru punctul de 
lucru de la Stand A20, situat la 
adresa din com. Afumaţi str. 
Linia de Centură Dreapta nr. 92 
(fosta șos. București- Urziceni nr. 
1A Complex SU Market), jud. 
Ilfov.

l Societatea BGI Project Deve-
lopment Grup SRL,  CUI 

19813209, a pierdut certificat de 
inregistrare seria B nr. 2527480 si 
certificat constatator din data 
15.12.2006, ambele emise de 
Oficiul National al Registrului 
Comertului – Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribu-
nalul Ilfov. Le declaram nule.

l Subscrisa Power Standard 
Central SRL, cu sediul în sat 
Satulung, com.Satulung, nr.379, 

jud.Maramureș, înregistrată la 
ORC sub nr.J24/367/2016, 
CUI:357872,  prin Kovacs 
Kristof, declar pierdute urmă-
toarele: Certificatul de înregis-
trare B 3544699/17.07.2017, 
Certificatul constatator de auto-
r i z a r e  p e n t r u  s e d i u 
nr.8740/02.03.2016, Certificatul 
constatator  nr.24033 din 
27.06.2017, totodată le declar 
nule.
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