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OFERTE SERVICIU
l Restaurant in zona Obor angajeaza 
urgent picolite/ ospatarite si ajutor 
bucatar cu experienta. Telefon: 
021.250.65.70.

l Ești pasionat și dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un salon 
în Anglia? Trimiteti un mail la artene-
valy@clipperscholsey.co.uk cu un CV 
sau sunați pentru mai multe infor-
mații la: 0731/369794; +447747033383. 
Salariu atractiv (de la 2000 Euro) 
pentru angajatul potrivit.

l Estetiqdent SRL, cu sediul în locali-
tatea Petroșani, judeţul Hunedoara, 
angajează agent de vânzări, care să 
deţină cunoștinţe minime în domeniul 
stomatologiei și tehnicii dentare. 
Relaţii la telefon 0727.099807.

l Femeie la Curățenie în Germania la 
un club de noapte de lux! Salariu în 
mână 1.200Euro și cazarea este 
inclusă! Doar 3 locuri disponibile! 
I n f o r m a ț i i  l a  n r . 
tel.0049.151.282.741.98. Catalina.

l Societate comercială cu sediul în 
București, sector 2, angajează lucrător 
comercial pentru punctul de lucru din 
Bulevardul Basarabia, studii medii, 
cunoștinţe de limba engleză. Telefon: 
0727895004.

l SC Artifex SRL din Focsani, anga-
jeaza tehnician programare, lansare, 
urmarirea productiei in domeniul 
tricotaje. Cerinte: studii medii/ 
tehnice; vechime 5 ani intr-un rol 
similar; cunoasterea limbii italiene. 
Responsabilitati: programarea si 
urmarirea productiei masinilor de 
tricotat; controlul functionarii masi-
nilor si urmarirea corectitudinii 
programului de tricotare; controlul 
mostrei; organizarea muncii echipei de 
operatori tricotat in scopul atingerii 
productiei si eficientei maxime. 
CV-urile se depun pana pe data de 
15.10.2018 la adresa: info@arti-
fexfashion.com, fax 0040337100218 
sau la sediul societatii din Focsani, 
Bdul Bucuresti Nr. 12.

l U.M. 02409 București organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de personal civil contractual, cu 
atribuţii de execuţie, după cum 
urmează: 1 (un) post de Referent II în 
cadrul compartimentului documente 
clasificate, cu studii medii, diplomă de 
bacalaureat, cu vechime în muncă de 
minim 6 luni, astfel: -05.11.2018, ora 
10.00 –proba scrisă; -12.11.2018, ora 
10.00 –proba practică; -19.11.2018, ora 
10.00 –interviul; -data limită de depu-
nere a dosarelor –24.10.2018, până la 
ora 16.00. Depunerea dosarelor și orga-
nizarea concursului se vor face la sediul 
U.M. 02409 București, Municipiul 
București, Bd. Nicolae Grigorescu Nr.12, 
Sector 3,unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare.  Date de 
contact ale secretarului: P.C.C. Tampu 
Elena, Telefon: 021.324.23.09, Int. 115.

l Curtea de Apel București organi-
zează concurs, în condiţiile legii, 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, după cum urmează:
Tribunalul Ialomița -2 posturi consi-
lier Clasa I Grad profesional prin-
cipal: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul științelor economice, 
vechime în specialitate minim 5 ani; 
Dosarele de înscriere la concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel Bucu-
rești –Splaiul Independenţei, nr. 5, 
sector 4, mezanin, camera M01, în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Concursul se 
va desfășura la sediul Curţii de Apel 
București, Splaiul Independenței nr. 5, 
sector 4, iar proba scrisă se va susține 
în data de 15 noiembrie 2018, ora 
16:00. Proba de interviu se susține în 
maxim 5 zile de la susținerea probei 
scrise. Condiţiile de participare, biblio-
grafia și tematica, după caz, precum și 
actele necesare înscrierii la concurs, 
vor fi afișate la sediul Curții de Apel 
București și pe pagina web: http://
www.cab1864.eu, secțiunea Resurse 
Umane -Concursuri/ Examene. Relaţii 
suplimentare privind depunerea dosa-
relor de concurs la adresa de corespon-
dență email: infocabuc@just.ro, 
relațiicab@just.ro, telefon: 021 319 82 
45, fax. 021 319 16 94.

l Primaria Orasului Popesti Leordeni, 
Judetul Ilfov anunta Primaria 
orasului Popesti Leordeni, cu sediul in 
orasul Popesti Leordeni, Piata Sf. 
Maria, nr.1, judetul Ilfov organizeaza 
concurs de recrutare, pentru ocuparea 
functiilor publice vacante de executie 
din cadrul Serviciului Fond Funciar si 
Cadastru, dupa cum urmeaza: -3 
posturi inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant Probele stabilite pentru 
concurs sunt: proba scrisa si interviul. 
Proba scrisa se va organiza in data de 
09.11.2018, ora 11:00, iar interviul in 
data de 12.11.2018, ora 11:00. Ambele 
probe se vor sustine la sediul Primariei 
orasului Popesti - Leordeni, jud. Ilfov 
din Piata Sf. Maria, nr.1. Cerintele 
posturilor scoase la concurs sunt 
urmatoarele: Conditii generale: 
-candidatii trebuie sa indeplineasca 
conditiile prevazute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Conditii specifice pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant: -candidatii trebuie sa fi 
absolvit studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta; 
-vechimea in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice de 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant -fara vechime. Dosarele de 
inscriere la concurs se depun in 
termen de 20 de zile de la data publi-
carii anuntului in Monitorul Oficial al 
Romaniei partea a-III-a, respectiv in 
perioada 10.10.2018-29.10.2018, la 

sediul institutiei din Piata Sf.Maria, 
nr.1, Popesti-Leordeni, jud.Ilfov si 
trebuie sa contina in mod obligatoriu 
documentele prevazute la art.49 alin.
(1) lit.a) - lit.d), lit.f), lit.g), lit.i) si lit.j) 
din HGR nr.611/2008, pentru apro-
barea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor 
publici, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Bibliografia, actele si 
formularele necesare pentru dosar se 
regasesc pe site-ul institutiei www.ppl.
ro.

l Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Argeș, cu 
sediul în Pitești, B-dul. Republicii, nr. 
11, scoate la concurs, în data de 
12.11.2018, ora 10:00 (proba scrisă),  la 
sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Inspector, grad profesional debutant - 
Punct de lucru Costești- Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Argeș. 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; Iniţiativă și 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfășurare a 
concursului: 12.11.2018 - 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 
10.10.2018-29.10.2018, la sediul 
AJOFM Argeș. Persoană de contact: 
Ceaușescu Teodora - Consilier supe-
rior, tel. 0248.222.415 email teodora.
ceausescu@ag.anofm.ro

l Direcţia de Gospodărie Comunală, 
cu sediul în localitatea Beclean, strada 
1 Decembrie 1918, nr.5, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale temporar vacante de: muncitori 
necalificaţi, pe perioadă determinată 
-2  pos tur i ,  conform HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba practică în data de 
01.11.2018, ora 13.00; -Proba interviu 
în data de 02.11.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii generale; 
-vechimea în muncă -nu este necesară; 
-capacitate deplină de exerciţiu; -să 
aibă o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberată de medic. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Direcţiei de Gospodărie 
Comunală Beclean. Relaţii suplimen-
tare la sediul Direcţiei de Gospodărie 
Comunală Beclean, persoană de 
contact: Buteanu Mirela, telefon: 
0263.343.685, fax: 0263.343.685, 
e-mail: dgcbeclean@outlook.com.

l Direcţia de Gospodărie Comunală, 

cu sediul în localitatea Beclean, strada 
1 Decembrie 1918, nr.5, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: casier pe perioadă 
nedeterminată, 1 post; muncitor neca-
lificat pe perioadă nedeterminată, 1 
post, conform HG nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.11.2018, 
ora 09.00 -pentru postul de casier; 
-Proba practică în data de 01.11.2018, 
ora 13.00 -pentru postul de muncitor 
necalificat; -Proba interviu în data de 
02.11.2018, ora 10.00 -pentru ambele 
posturi. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii generale 
sau medii; -vechimea pentru ocuparea 
postului de casier- peste 10 ani în 
domeniu; pentru muncitori necalificaţi 
nu este necesară; -capacitate deplină 
de exerciţiu; -să aibă o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de 
medic. 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 
Direcţiei de Gospodărie Comunală 
Beclean. Relaţii suplimentare la sediul 
Direcţiei de Gospodărie Comunală 
Beclean, persoană de contact: Buteanu 
Mirela, telefon: 0263.343.685, fax: 
0263.343.685, e-mail: dgcbeclean@
outlook.com.

l Primăria Comunei Gorban, cu 
sediul în localitatea Gorban, comuna 
Gorban, judeţul Iași, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată și completată de HG nr. 
1027/2014. Denumirea postului: șofer 
-post contractual vacant. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: -Generale; -Permis 
de conducere categoriile B, C, D, E; 
-Disponibilitate la program prelungit; 
-vechime în muncă: nu se solicită. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: data de 
01.11.2018, ora 10.00, la sediul institu-
ţiei ;  -Proba interviu: data de 
01.11.2018, ora 14.00, la sediul institu-
ţiei. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la afișare, la sediul instituţiei. Date 
contact :  P int i l i e  Laura ,  t e l . 
0754.077.643.

l Primăria Comunei Gorbănești, cu 
sediul în localitatea Gorbănești, 
comuna Gorbănești, jud.Botoșani, 
o r g a n i z e a z ă ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, concurs pentru ocuparea 
unui număr de: 1 (una) funcție publică 
de execuţie vacantă, astfel: 1.Consilier, 
clasa I-a, grad profesional superior, 
Compartiment Agricol Cadastru și 
Urbanism. Data și ora desfășurării 
concursului: 13.11.2018, ora 10.00 
-proba scrisă,  iar în data de 
14.11.2018, ora 10.00 -interviul. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 

și 57 ale Legii nr.188/1999 -Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -nivel studii superi-
oare, respectiv studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă sau echivalentă 
în domeniul agronomie -agricultură; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 7 ani. Locul desfășurării 
concursului: Primăria Comunei 
Gorbănești. Data-limită până la care 
se poate depune dosarul de concurs: 
20 zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Gorbănești. 
Dosarele de concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, cu modificările ulterioare. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Gorbănești 
sau  l a  num ăru l  de  t e l e f on : 
0231.545.148.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruș, cu sediul în localitatea 
Măieruș, strada Nicolae Bălcescu, 
numărul 2, judeţul Brașov, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar vacante de: 
-Pădurar: 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 25.10.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 25.10.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Absolvent al 
învăţământului mediu de specialitate 
sau școală profesională; -Gradul 
profesional minim: „pădurar debu-
tant”; -Vechime- nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruș. Relaţii 
suplimentare la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruș, persoană 
de contact: Petreanu Silvia, telefon: 
0268.286.906, e-mail: contact@rplp-
maierus.ro.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruș, cu sediul în localitatea 
Măieruș, strada Nicolae Bălcescu, 
numărul 2, judeţul Brașov, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar vacante de: 
-Muncitor necalificat în silvicultură: 2 
p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 25.10.2018, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 25.10.2018, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: minime; 
-vechime: nu este obligatoriu. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruș. Relaţii 
suplimentare la sediul Regiei Publice 
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Locale a Pădurilor Măieruş, persoană 
de contact: Petreanu Silvia, telefon: 
0268.286.906, e-mail: contact@rplp-
maierus.ro.

l Primăria Comunei Voineşti, judeţul 
Iaşi (tel./fax: 0232.294.755, site: www.
primariavoinesti-iasi.ro), organizează 
concurs, în data de 14.11.2018, pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 
a unei funcţii publice de execuţie 
vacante la Compartimentul Cadastru, 
Agricol şi Fond Funciar: -inspector, 
clasa I, gradul profesional principal. 
1.Probele stabilite pentru concurs: 
selecţia dosarelor de înscriere, probă 
scrisă, interviu. 2.Condiţiile de desfă-
şurare a concursului: -Data, ora şi 
locul şi locația desfăşurării probei 
scrise: 14.11.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Voineşti -Sala de 
şedinţă, et.I; -Data şi ora interviului 
vor fi comunicate ulterior; -Perioada 
de depunere a dosarelor: 11.10.2018-
30.10.2018. 3.Condiţiile de participare 
la concurs: 3.1.Condiţii generale 
menţionate la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
nar i lor  publ ic i ,  republ icată . 
3.2.Condiţii specifice prevăzute în fişa 
postului aferente funcţiei publice: 
-inspector, clasa I, gradul profesional 
principal: Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul agronomie, 
inginerie geodezică; -Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 5 ani. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primăriei 
Comunei Voineşti, judeţul Iaşi 
-Compartimentul Registratură în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a (perioada 
11.10.2018-30.10.2018, inclusiv ora 
16.00). Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la d-ul Timofte Liviu- secre-
t a r u l  c o m i s i e i ,  t e l e f o n / f a x : 
0232.294.755 şi e-mail: primariavoi-
nesti@yahoo.com.

l Anunț. Direcţia  Generală de Asis-
tenţă Socială Și Protecţia Copilului 
Buzău ,  în  t eme iu l  H .G.  nr. 
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, orga-
nizează concurs pentru  ocuparea  
următoarelor posturi (funcţie contrac-
tuală): 1 post vacant de conducere 
(perioadă nedeterminată) de şef 
cămin, gradul II la: Căminul Pentru 
Persoane Vârstnice “Alecu Bagdat” 
R î m n i c u  S ă r a t  d i n  c a d r u l 
D.G.A.S.P.C. Buzău astfel:  Dată 
limită depunere dosare, în data de 
24.10.2018; Selecţie dosare,  în data de 
26.10.2018, ora 10.00; Proba scrisă,  în 
data de 02.11.2018, ora 10.00; 
Interviu, în data de 08.11.2018, ora 
10.00; Condiții: 1.Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul: 
psihologie, asistență socială şi socio-
logie sau absolvenți cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul: 
juridic, medical, economic şi al ştiin-
țelor administrative. 2.Vechime nece-
sară ocupării postului-candidații 
pentru ocuparea funcției de conducere 

trebuie să fie absolvenți cu diplomă de 
licență de învățământ superior în 
domeniul psihologie, asistență socială 
şi sociologie, cu vechime de minimum 
2 ani în domeniul serviciilor sociale, 
sau absolvenți cu diplomă de licență ai 
învățământului superior în domeniul 
juridic, medical, economic şi al ştiin-
țelor administrative, cu experiență de 
minimum 5 ani în domeniul serviciilor 
sociale.  Persoană de contact: 
Drăgostin Luminița-tel.0238/711051. 
Dosarele vor fi depuse până la data de  
24.10.2018, ora 16.30. Toate probele se 
desfasoară la sediul instituţiei din  
mun.Buzău, strada Bistriţei nr. 41,  
jud. Buzău.

l Anunț. Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială Și Protecţia Copilului 
Buzău ,  în  t eme iu l  H .G.  nr. 
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, orga-
nizează concurs pentru  ocuparea  
următoarelor posturi (funcţie contrac-
tuală): 1 post vacant de conducere 
(perioadă nedeterminată) de şef 
complex, gradul II la Complexul de 
Servicii Pentru Copilul cu Dizabilități 
Buzău din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Buzău, astfel:  Dată limită depunere 
dosare, în data de 24.10.2018; Selecţie 
dosare,  în data de 26.10.2018, ora 
10.00; Proba scrisă,  în data de 
03.11.2018, ora 10.00; Interviu, în data 
de 09.11.2018, ora 10.00; Condiții: 
1.Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul: psihologie, asistență socială 
şi sociologie sau absolvenți cu diplomă 
de licență sau echivalentă în dome-
niul: juridic, medical, economic şi al 
ştiințelor administrative. 2.Vechime 
necesară ocupării postului-candidații 
pentru ocuparea funcției de condu-
cere trebuie să fie absolvenți cu 
diplomă de licență de învățământ 
superior în domeniul psihologie, asis-
tență socială şi sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul servi-
ciilor sociale, sau absolvenți cu 
diplomă de licență ai învățământului 
superior în domeniul juridic, medical, 
economic şi al ştiințelor administra-
tive, cu experiență de minimum 5 ani 

în domeniul serviciilor sociale. 
Persoană de contact: Popescu 
Nela-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de  24.10.2018, 
ora 16.30.  Toate probele se desfasoară 
la sediul instituţiei din  mun.Buzău, 
strada Bistriţei nr.41,  jud.Buzău.

l Anunț. Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială Și Protecţia Copilului 
Buzău ,  în  t emeiu l  H.G.  nr. 
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  următoa-
relor posturi (funcţie contractuală):  1 
post vacant de conducere (perioadă 
nedeterminată) de şef centru, gradul II  
la Centrul De Integrare Prin Terapie 
Ocupațională Rîmnicu Sărat din 
cadrul D.G.A.S.P.C.Buzău astfel: Dată 
limită depunere dosare, în data de 
24.10.2018; Selecţie dosare,  în data de 
26.10.2018, ora 10.00; Proba scrisă,  în 
data de 02.11.2018, ora 10.00; Interviu, 
în data de 08.11.2018, ora 10.00; 
Condiții: 1.Studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul: psihologie, 
asistență socială şi sociologie sau absol-
venți cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul: juridic, medical, 
economic şi al ştiințelor administrative. 
2.Vechime necesară ocupării postu-
lui-candidații pentru ocuparea funcției 
de conducere trebuie să fie absolvenți 
cu diplomă de licență de învățământ 
superior în domeniul psihologie, asis-
tență socială şi sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul servici-
ilor sociale, sau absolvenți cu diplomă 
de licență ai învățământului superior în 
domeniul juridic, medical, economic şi 
al ştiințelor administrative, cu experi-
ență de minimum 5 ani în domeniul 
serviciilor sociale. Persoană de contact: 
Moldoveanu  Danie la -Cr i s t i -
na-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de 24.10.2018, ora 
16.30.  Toate probele se desfasoară la 
sediul instituţiei din  mun.Buzău, 
strada Bistriţei nr.41, jud.Buzău.

l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul 
în localitatea Bucureşti, Șos.Fundeni, 
nr.258, sector 2, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -referent de speciali-
tate debutant, 1 post -Serviciul de 
Management al calităţii serviciilor 
medicale; -economist gr.II, 1 post 
-Serviciul achiziţii publice-contrac-
tare; -economist gr.I, 1 post -Serviciul 
achiziţii publice-contractare; -econo-
mist gr.IA, 1 post -Serviciul RUNOS; 
-economist gr.II, 1 post -Serviciul 
RUNOS; -asistent medical principal 
(PL) specialitatea igienă, 1 post -Servi-
ciul de Prevenire a infecţiilor ascociate 
asistenţei medicale; -asistent medical 
specialitatea farmacie (PL), 1 post; 
-asistent medical specialitatea genera-
list (PL), 1 post -Spitalizare de zi 
oncologie medicală; -kinetoterapeut, 1 
post -Secţia cl.ATI III; -infirmieră, 1 
post -Staţie hemodializă adulţi; -infir-
mieră, 1 post -Secţia cl.gastroentero-
logie III -Comp.oncologie medicală, 
conform HG 286/2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 01.11.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 07.11.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii de studii şi 
vechime: -pentru referent de speciali-
tate debutant: -diplomă de licenţă; -nu 
necesită vechime; -pentru economist 
gr.II: -diplomă de licenţă; -minim 6 
luni vechime în specialitate; -pentru 
economist gr.I: -diplomă de licenţă; 
-minim 3 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate; -pentru economist gr.IA: 
-diplomă de licenţă; -minim 6 ani şi 6 
luni vechime în specialitate; -pentru 
asistent medical principal (PL) specia-
litatea igienă: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sanitară sau echi-
valentă -specialitate igienă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sani-
tare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare 
-specialitate igienă; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal -speci-
alitate igienă; -minim 5 ani vechime ca 
asistent medical igienă; -pentru asis-
tent medical specialitatea farmacie 
(PL): -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sanitară specialitatea 
farmacie sau diplomă de studii postli-
ceale specialitatea farmacie, prin 
echivalare, conform HG nr.797/1997; 
-minim 6 luni vechime ca asistent 

medical farmacie; -pentru asistent 
medical specialitatea generalist (PL): 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sanitară specialitatea generalist 
sau diplomă de studii postliceale 
specialitatea generalist, prin echiva-
lare, conform HG nr.797/1997; -minim 
6 luni vechime ca asistent medical 
generalist; -pentru kinetoterapeut: 
-diplomă de licenţă în specialitate; 
-minim 6 luni vechime în specialitate; 
-pentru infirmieră: -şcoala generală; 
-curs de infirmiere organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Genera-
lişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protec-
ţiei Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii- Direcţia generală resurse 
umane şi certificare; -minim 6 luni 
vechime în activitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 24.10.2018, 
inclusiv, ora 15.00, la sediul institu-
tului, serviciul RUNOS, cam.10. 
Relaţii suplimentare la sediul institu-
tului, Serviciul RUNOS, telefon: 
021.319.50.87.

l Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Optoelectronică 
INOE 2000- Filiala Institutul de 
Cercetări pentru Hidraulică şi Pneu-
matică (INOE 2000-IHP Bucureşti), 
cu sediul în Bucureşti, str.Cuțitul de 
Argint, nr.14, sector 4, scoate la 
concurs 1 post de Asistent de Cerce-
tare Științifică, cu normă întreagă, pe 
perioadă determinată (până la 
31.10.2022), finanțare până la 
31.10.2020 în cadrul proiectului de 
cercetare “Tehnologii inovative pentru 
irigarea culturilor în condiții de climat 
arid, semiarid şi subumed-uscat 
(SMARTIRRIG)”, cod proiect 
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, 
contract nr. 27PCCDI/2018, ulterior 
finanțare din alte lucrări ale institu-
tului. Nivel de competență: conform 
cerințelor art.29 din Regulamentul 
pentru Ocuparea Posturilor Vacante 
(ROPOVA) Revizia 5/2017, studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
ori studii echivalente (studii universi-
tare de licență şi studii universitare de 
masterat conform Legii nr.288/2004 
privind organizarea studiilor universi-
tare), adecvate domeniilor de activi-
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tate ale filialei și ale proiectului. 
Desfășurarea concursului: la sediul 
INOE 2000 filiala IHP, în maximum 
10 zile de la finalizarea înscrierii la 
concurs. Înscrierea se face în termen 
de 30 zile de la data publicării anun-
țului în ziar. Dosarul de concurs se 
depune la Secretariatul INOE 2000-
IHP București, strada Cuțitul de 
Argint, nr.14, sector 4. Documentele 
necesare, precum și condițiile specifice 
se găsesc afișate pe site-ul www.ihp.ro/
noutati. Informații suplimentare la 
telefon: 021.336.39.91.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant pentru funcţia publică: 
Direcția Investiții și Servicii Publice- 
Serviciul Investiții și Servicii Publice- 
U n i t a t e a  J u d e ț e a n ă  p e n t r u 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare 
de Utilități Publice: 1.Un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa 
I, gradul profesional asistent. Condiţii 
de participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
științe inginerești; -vechimea în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 1 an; 
-cunoșt inţe  IT -nivel  mediu. 
Programul concursului: -09.10.2018 
-publicitate concurs; -12.11.2018 -ora 
11.00 -susţinere probă suplimentară 
de testare a cunoștinţelor în domeniul 
IT -nivel mediu; -14.11.2018 -ora 
11.00 -proba scrisă. Interviul se 
susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Data și ora 
susţinerii interviului se afișează o dată 
cu rezultatele la proba scrisă. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului, 
începând cu data de 10.10.2018, ora 
8.00, și până în data de 29.10.2018, ora 
16.30. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcţia publică: Direcția Investiții și 
Servicii Publice- Serviciul Investiții și 

Servicii Publice- Compartiment 
Investiții Publice: 1.un post funcție 
publică de execuție, de referent de 
specialitate, clasa II, gradul profesi-
onal superior. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii superioare de scurtă 
durată absolvite cu diplomă, în 
domeniul  Șt i ințe  inginereșt i ; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani; -cunoștinţe IT -nivel 
mediu. Programul concursului: 
-10.10.2018 -publicitate concurs; 
-09.11.2018 -ora 10.00 -susţinere 
probă suplimentară de testare a 
cunoștinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -12.11.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă. Interviul se susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Data și ora susţinerii inter-
viului se afișează o dată cu rezultatele 
la proba scrisă. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului, începând 
cu data de 10.10.2018, ora 8.00, și 
până în data de 29.10.2018, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, 
consilier Compartiment Resurse 
Umane.

ÎNCHIRIERI IMOBILE  
l Garsonieră - București, Știrbei 
Vodă, mobilată, utilată, decomandată, 
50 mp, 399E /lună. 0722.494.153.

CITAȚII  
l Pârâtul Danieli Shahin este chemat 
în judecată în data de 23.11.2018 la 
Tribunalul Brașov sala T5, ora 8:30 în 
contradictoriu cu SC Dacia Invest 
Grup SRL în dosar 12155/197/2014.

l Se citează pârâta Șerbu Elena 
cunoscută cu domiciliu în București, 
str. Pravăţ nr. 14, sect. 5, la Judecă-
toria sect. 5, București, str. Splaiul 
Independenţei nr. 5, sect. 4, în calitate 
de pârâtă la data de 25.10.2018 ora 
9:00, completul 8 în dosarul nr. 
4914/302/2017 de reclamantul Bocicor 
Vasile, dosar ce are ca obiect acce-
siune.

l Societatea Nes Shipping and 
Trading Corporation Ltd., cu sediul în 
Marbolla, str.Aguilino de la Guardia, 
nr. 19, Panama, este citată în fața 
Tribunalului București, Secția a VI-a 
Civilă, completul 18 Fond, camera E 
30,  pentru data de Miercuri , 
31.10.2018, ora 13.00, în calitate de 
pârâtă în proces cu reclamanta Gene-
rali Romania Asigurare Reasigurare 
SA și pârâta Merillville International 
Corporation, în dosarul civ. nr. 

12012/3/2008, având ca obiect acțiune 
în constatare, aflat în faza procesuală 
fond rejudecare.

l SC Gor-Mixt SRL, J22/708/1996, 
CUI 8428569 cu ultimul sediu in Iasi, 
strada Arges nr. 17, bloc D1, jud. Iasi, 
este chemat la Judecatoria Iasi, cu 
sediul Iasi, strada Anastasie Panu nr. 
25, jud. Iasi, Sala 3, complet C22 în 
ziua de 23.10.2018, ora 08:30, in 
dosarul nr. 25016/245/2016, in calitate 
de parat, în proces cu SC EON 
Energie România SA, în calitate de 
reclamant, avand ca obiect pretentii.

l Citaţie. Prin prezenta moștenitorii 
legali sau testamentari ai defunctei 
Novacescu Maria, decedată la data de 
12 martie 1926, cu ultimul domiciliu 
în localitatea Cornereva, număr 259, 
judeţ Caraș-Severin, sunt citaţi pentru 
data de 15.10.2018, ora 10.00, să se 
prezinte la sediul Biroului Individual 
Notarial Simescu Gheorghe din muni-
cipiul Caransebeș, strada Nicolae 
Bălcescu, numărul 3, etaj 1, aparta-
ment 2, judeţul Caraș-Severin, în 
vederea dezbaterii procedurii succeso-
rale pentru defuncta menţionată mai 
sus.

l Vieriu Andreea, Vieriu Mădălina, 
Vieriu Ionuţ, Vieriu Petrișor, Palade 
Mihaela și Ozbek Simona sunt 
chemate în calitate de pârâţi în 
dosarul nr. 1544/297/2018 al Judecăto-
riei Săveni, având ca obiect dezbaterea 
succesiunii defuntului Vieriu Emilia, 
precum și partajul bunurilor succeso-
rale.

DIVERSE  
l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul 
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, 
nr.7, CUI RO 13348610, J23/886/2005, 
jud.Ilfov, solicita autorizatia de mediu 
pentru desfasurarea activitatilor: 
Supermarket-cod CAEN 4711-comert 
cu amanuntul  in magazine nespecia-
lizate cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun, 
cod CAEN 1071; cod CAEN 4724 
coacerea si comercializarea produselor 
congelate de panificatie&patiserie, 
situat in Mun.Baia Mare, B-dul.
Traian,  nr.29, jud.Maramures. Even-
tualele sugestii si observatii se vor 
depune in scris/sub semnatura la 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Maramures, Baia Mare. str.Iza, nr.1A, 
jud.Maramures; e-mail: office@
apmmm.anpm.ro.

l Societatea GRÎUL S.A. -cu sediul 
social în București, strada Irimicului 
nr. 24, sector 2, înregistrată la ONRC 
sub nr. J40/487/1991, cod fiscal 426, 
punct de lucru și adresă de corespon-
denţă în București, șos. Mihai Bravu 
nr. 223, etaj 2, camera 1, sector 3, prin 
reprezentant legal, informează acţio-
narii și persoanele interesate că 
Raportul Semestrial la data de 
30.06.2018, întocmit în conformitate 
cu prevederile legale, este disponibil și 
poate fi consultat la punctul de lucru 
al Societăţii din București, șos. Mihai 
Bravu nr. 223, etaj 2, camera 1, sector 
3, începând cu data de 11.10.2018, în 
intervalul orar 12:00-14:00. Raportul 
Semestrial la 30.06.2018 este neau-
ditat. Comunicatul de presă este 
transmis concomitent către ASF și 
BVB.

l Anunt public privind depunerea 
solicitarii acordului de mediu 
CNF”CFR`S.A. -SRCF Bucuresti 

CNF”CFR`S.A. -SRCF Bucuresti 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
„Dublarea liniei de cale ferata intre 
statiile Mogosoaia si Balotesti” propus 
a fi amplasat atat in intravilanul cat si 
in extravilanul localitatilor Mogos-
oaia, Otopeni si Balotesti, judetul 
Ilfov. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ilfov din Bucuresti, Str.Aleea Lacul 
Morii nr.1, sector 6, si la sediul 
CNCF”CFR”SA -SRCF Bucuresti, 
Str. Piata Garii de Nord nr.1-3, sector 
1, Bucuresti. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ilfov.

l Anunţ prelabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire judeţul: Praho-
vaDenumire UAT: Măgurele. Sectoare 
cadastrale: 2,52,53,51 si 48 OCPI 
Prahova anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 2,52,53,51 si 
48 din UAT Măgurele, judeţul 
Prahova, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14,alin.(1) 
si (2) din Legea cadastrului si a publi-
cităţii imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările si completările 
ulterioare. Data de inceput a afișării: 
16.10.2018. Data de sfarșit a afișării: 
14.12.2018. Adresa locului afișării 
publice: Sediul Primăriei comunei 
Măgurele, judeţul Prahova. Repere 
pentru identificarea locaţiei: centrul 
comunei Măgurele la intersecţia dintre 
DN1 A cu DJ 231 Măgurele-Gornet. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei comunei Măgurele si 
pe site-ul ANCPI. Alte indicaţii utile 
pentru cei interesaţi :proprietarii 
imobilelor vor putea viziona docu-
mentele la sediul Primăriei comunei 
Măgurele zilnic intre orele 8,00 - 16,00. 
Informaţii privind Programul nati-
onal de cadastru si carte funciara 
2015-2013 se pot obţine pe site-ul 
ANCPI la adresa: http://www.ancpi.
ro/pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Consiliul de Adminis-
tratie al S.C. CAMEXIP S.A cu 
sediul in Baicoi, str. Republicii nr.27, 
ap. 2, jud. Prahova, inmatriculata la 
Registrul  Comertului  sub nr. 
J29/78/1991, CUI 1316762, in temeiul 
prevederilor Legii 31/1990 republi-
cata, cu modificarile si completarile 
ulterioare  si a  actului constitutiv al 
societatii,  convoaca  Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor 
societatii, in ziua de 14.11.2018, orele 
12,00, la sediul societatii pentru toti 
actionarii inregistrati la Depozitarul 
Centra l  la  s fars i tu l  z i le i  de  
02.11.2018 data de referinta. In cazul 
in care nu se intruneste cvorumul 
necesar in cadrul primei Adunari 
Generale Ordinare a Actionarilor 
(AGOA), cea de a doua convocare va 
avea loc in data de 15.11.2018, orele 
12.00, tot la sediul societatii cu 
aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Ordinare a Actio-
narilor (AGOA) este urmatoarea: 1. 
Aprobarea modificarii BVC-ului pe 
anul 2018 si aprobarea proiectului de 
BVC pe anul 2019. 2. Aprobarea 
datei de 05.12.2018 ca data de identi-
ficarea a actionarilor asupra carora se 
rasfrang efectele hotararilor adunarii 
generale conform art. 86 alin.(1) din 

Legea 24/2017 si ex date 04.12.2018. 
3. Desemnarea persoanei care sa 
indeplineasca formalitatile necesare 
pentru publicarea si inregistrarea 
hotararii la Registrul Comertului in 
conformitate cu prevederile legale. 
Propuneri ale actionarilor cu privire 
la AGOA: Unul sau mai multi actio-
nari reprezentand, individual sau 
impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social au dreptul: a) de a introduce 
noi puncte pe ordinea de zi a 
adunarii generale, cu conditia ca 
fiecare punct sa fie insotit de o justifi-
care sau de un proiect de hotarare 
propus spre aprobare de catre 
adunarea generala, in termen de cel 
mult 15 zile de la data publicarii 
convocatorului. b) de a prezenta  
proiecte de hotarare pentru punctele 
incluse sau propuse a fi incluse in 
ordinea de zi a adunarii generale in 
cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocatorului. c) fiecare actionar are 
dreptul sa adreseze intrebari privind 
punctele de pe ordinea de zi a AGOA 
pana cel tarziu la data 10.11.2018, 
orele 12,00. Societatea va formula un 
raspuns general pentru intrebarile cu 
acelasi continut care va fi disponibil 
pe pagina de internet a societatii, in 
format de intrebare - raspuns,daca 
intrebarile vor fi transmise pana cel 
mai tarziu la data de 10.11.2018. 
Actionarii mentionati in aliniatele 
precedente au obligatia sa trimita 
materialele / intrebarile in scris, in 
plicuri inchise, insotite de copii certi-
ficate ale actelor de identitate BI/CI 
in cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de inregistrare in cazul 
persoanelor juridice in original sau 
copie conforma cu originalul, precum 
si copia actului care dovedeste cali-
tatea de  reprezentant legal al aces-
tora, la sediul societatii cu mentiunea 
scrisa clar, cu majuscule PENTRU 
ADUNAREA GENERALA ORDI-
NARA A ACTIONARILOR DIN 
DATA DE 14/15.11.2018, sau pe 
e-mail cu semnatura electronica 
extinsa incorporata conform Legii 
nr.455/2001 privind semnatura elec-
tronica, la adresa camexip@came-
xipsa.ro mentionand la subiect  
“pentru  AGOA din  data  de 
14/15.11.2018”. Participarea la 
AGOA. Data de referinta este 
02.11.2018. Numai actionarii inscrisi 
la aceasta data in Registrul Actiona-
rilor vor putea participa si vota in 
cadrul adunarii generale.  Actionarii 
pot participa la adunarea generala 
personal sau pot fi reprezentati de 
catre alte persoane (inclusiv de alte 
persoane decat actionarii) pe baza de 
procura speciala sau, dupa caz, de 
procura generala sau pot vota prin 
corespondenta. Actionarul poate 
acorda o procura generala valabila 
pentru o perioada care nu va depasi 3 
ani, permitand reprezentantului sau 
sa voteze in toate aspectele aflate in 
dezbaterea adunarilor generale ale 
actionarilor, inclusive in ceea ce 
priveste acte de dispozitie, cu 
conditia ca procura sa fie acordata de 
catre actionar, in calitate de client 
unui intermediar definit conform art. 
2 alin.1  pct. 20 din Legea 24/2017 
privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata, sau 
unui avocat. Persoanele  fizice  pot  
participa la  adunare generala  
personal,  pe  baza  actului  de identi-
tate sau  prin  reprezentantul sau pe  
baza de  procura  speciala sau gene-
rala si actul de identitate al reprezen-
tantului. Reprezentantii actionarilor 
persoane juridice isi vor dovedi cali-
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tatea conform prevederilor art.194 
din Regulamentul ASF 5/2018. 
Persoana careia i s-a delegat compe-
tenta de reprezentare, trebuie sa aiba 
capacitate de exercitiu. Formularele 
de procura si formularele de vot prin 
corespondenta se pot obtine de la 
sediul S.C. CAMEXIP S.A. Baicoi, 
str. Republicii nr.27, ap.2, jud. 
Prahova sau se pot descarca de pe 
website-ul www.camexipsa.ro. Ince-
pand cu data de 12.10.2018. Un 
exemplar, in original al procurii 
speciale sau generale, al buletinului 
de vot prin corespondenta completat 
si semnat vor fi depune la sediul soci-
etatii cu 48 de ore inainte de 
adunarea generala, un altul urmand a 
fi pus la dispozitia reprezentantului 
pentru ca acesta sa isi poata dovedi 
calitatea de reprezentant in adunare. 
Procurile speciale sau generale /
formularele de vot prin corespon-
denta  vor fi trimise in limba romana 
sau limba engleza: - fie sub forma 
unui document semnat olograf, in 
original  trimis cu posta sau cu curi-
erat rapid -  la sediul societatii, in plic 
inchis, cu mentiunea scrisa in clar: 
“Pentru AGOA din 14/15.11.2018 - 
Procura”, respectiv “Pentru AGOA 
din 14/15.11.2018 - Formular de vot 
prin corespondenta”. - fie sub forma 
unui document semnat electronic cu 
semnatura electronica extinsa, 
conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electonica- prin e-mail la 
adresa camexip@camexipsa.ro, 
mentionand la subiect “Pentru 
AGOA din 14/15.11.2018 - Procura”, 
respectiv “Pentru AGOA din 
14/15.11.2018 – Formular de vot prin 
corespondenta”. - formularele de vot 
care nu sunt primite pana la termenul 
indicat mai sus nu pot fi luate in 
calcul la determinarea cvorumului si 
majoritatii in cadrul AGOA. La data 
desfasurarii AGOA, reprezerntantul 
desemnat va preda originalele procu-
rilor speciale sau generale, in cazul in 
care au fost trimise  prin e-mail su 
semnatura electronica extinsa si o 
copie a actului de identitate valabil al 
reprezentantului desemnat. Docu-
mentele si materialele care urmeaza 
sa fie prezentate AGOA, proiectele de 
hotarari si procedurile care trebuie 
respectate de actionari pentru a putea 
participa si vota in cadrul AGOA 
sunt  disponibile si pot fi consultate si  
procurate de la sediul societatii, inca-
pand cu data de 12.10.2018, de luni 
pana vineri intre orele 10.00 - 12.00 si 
de  website-ul societatii  www.came-
xipsa.ro. La data convocarii capitalul 
social este de 992.300 lei, impartit in 
396.920 actiuni nominative, demate-
rializate  cu o valoare nominala de 
2,500 lei, fiecare dand dreptul la un 
vot in AGOA. Pentru informatii 
suplimentare, va rugam sa luati lega-
tura cu reprezentantul societatii la 
telefon 0728109757 de luni pana 
vineri orele 10:00- 14:00. PRESE-
DINTE CA State George.

LICITAȚII  
l S.C. Francigrin S.R.L. - în insol-
venta anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor mobile, privind 
bunul mobil reprezentand - semire-
morcă LAG, având număr de identifi-
care YB44010234L015153, numar 
omologare ZDL41D1111I0403 și 
număr de înmatriculare CS 12 BEC - 
pret 11.400 lei + TVA; - autoutilitară 
betonieră MAN, având număr de 
identificare WMAF130676M121221, 
nr. omologare B4MA561111B98R1 și 

număr de înmatriculare TM 12 NKY 
- pret 14.450 lei + TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei  este 50% din pretul 
de evaluare + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
17.10.2018, orele 12.30, la sediul ales al 
administratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, jud. Caras - Severin.

l S.C. Carasana Piata S.A. Resita - în 
faliment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezentand 
teren extravilan in suprafata de 5.755 
mp, inscris in C.F. nr. 33836/Resita, nr. 
cadastral /topografic top: 535. Pretul 
de pornire al licitatiei este de  13.000  
Lei + TVA. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 300 
lei. Licitatia va avea loc in data de 
18.10.2018, orele 14.00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud. Caras-Severin., in caz de 
neadjudecare, urmand a fi organizate 
licitatii publice pentru data de 
31.10.2018, 14.11.2018, 28.11.2018, 
respectiv pentru data de 12.12.2018, 
orele 14.00.

l Anunț de atribuire concesionare 
teren. 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a persoanei de contact: Comuna Gălă-
nești, cu sediul în satul Gălănești, 
județul Suceava, str. Principală, nr. 
352, telefon +4023041320, fax 
+40230412320, CUI 4441352, e-mail: 
primariagalanesti@yahoo.com. 2. 
Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de concesiune: Concesio-
narea prin licitație publică cu ofertă în 
plic închis. 3. Data publicării anun-
țului de licitație într-un cotidian de 
circulaţie naţională/într-unul de circu-
laţie locală și pe site-ul propriu: 
21.08.2018. 4. Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câștiga-
toare: cel mai mare nivel al redevenței. 
5. Numărul ofertelor primite și al celor 
declarate valabile: 2. 6. Denumirea/
numele și sediul/adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câștigă-
toare: Coman Valentin-Ionuț, comuna 
Gălănești, sat Gălănești, nr. 408, ap. 2.  
7. Durata contractului: 25 ani. 8. 
Nivelul redevenței: 38.753,25 lei. 9. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria 
Rădăuți, județul Suceava, Municipiul 
Rădăuți, str. Piața Unirii, nr. 64, 
telefon: 0230561828, fax: 0230562952, 
e-mail: jud-radauti@just.ro. 10. Data 
informării ofertanților despre decizia 
de stabilire a ofertei câștigătoare: 
14.09.2018. 11. Data transmiterii 
anunţului de atribuire către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
09.10.2018.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul în municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călărași, tel/
fax: 0242.515.169; 0242.515. Anuntă, 
organizarea licitației publice cu stri-

gare pentru vânzarea unui teren apar-
ț inând domeniului  pr ivat  a l 
municipiului Oltenița, în suprafață de 
1185mp., situat în municipiul Oltenița, 
str. Depozitelor, nr.6, licitație publică 
organizată în conformitate cu preve-
derile Regulamentului privind organi-
zarea și desfășurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea /închiri-
erea /vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat /închirierea bunu-
rilor aparţinând domeniului public al 
municipiului Oltenița, cu modificările 
ulterioare, cât și cu prevederile Legii 
nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare. Data, ora și 
locul de deschidere a ofertelor: 
07.11.2018, ora 11:30, la sediul Primă-
riei municipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii nr.40. Prețul minim de pornire al 
licitației este echivalentul în lei la data 
efectuării plății a 16,50 euro/mp (curs 
B.N.R.) cu salt de supralicitare de 10% 
inclus. La prețul adjudecat se va 
adauga T.V.A. Pasul minim de creștere 
al licitației este de 10%. Ofertanții pot 
depune documentațiile necesare parti-
cipării la licitație până la data și ora 
limită de : 05.11.2018, ora 12:00, la 
registratura Primăriei municipiului 
Oltenița, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației se vor 
pune la dispoziție începând cu data de 
08.10.2018 la sediul Primăriei munici-
piului Oltenița, b-dul Republicii, nr.40, 
etaj 2, camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei și se 
va achita la casieria Primăriei munici-
piului Oltenița. Ofertanții sunt obligați 
să depună până la termenul limită de 
primire a documentațiilor necesare 
participării la licitație, dovada achi-
tării garanției de participare, a contra-
valorii caietului de sarcini și a taxei de 
participare la licitație. Anunțul 
privind licitația publică cu strigare 
pentru vânzarea spațiului de mai sus, 
va fi afișat la panoul de afișaj al primă-
riei începând cu data de 08.10.2018. 
Solicitări de clarificări cu privire la 
documentaţia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Primăriei munici-
piului Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.prima-
riaoltenita@gmail.com  cu cel puţin 4 
zile lucrătoare înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor. Durata în 
care ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la înche-
ierea contractului. Data transmiterii 
spre publicare a anuntului: 10.10.2018.

l Primăria Municipiului Oltenița cu 
sediul în municipiul Oltenița, B-dul 
Republicii, nr.40, Județul Călărași, tel/
fax: 0242.515.169; 0242.515.087, 
anunță, organizarea licitației publice 
deschise cu ofertă în plic pentru conce-
sionarea unui teren aparţinând dome-
niului privat al municipiului Olteniţa, 
situat în municipiul Olteniţa, str. 
Intrarea Călărași, nr. 18 E, în supra-
față de 3000mp, cu destinaţia 
“prestări servicii”, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea licitaţiilor 
publice pentru concesionarea /închiri-
erea /vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat /închirierea bunu-
rilor aparţinând domeniului public al 
municipiului Oltenița, aprobat prin 
H.C.L. nr. 169/31.10.2013, cu modifi-
cările ulterioare, cât și cu prevederile 
Legii nr. 215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare. Data, ora și 
locul de deschidere a ofertelor: 
07.11.2018, ora 11:00, la sediul Primă-

riei municipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii, nr. 40. Prețul minim de începere 
al licitației: 1,50 euro/mp/an (curs 
B.N.R., la data efectuării plății). Ofer-
tanții pot depune ofertele până la data 
și ora limită de: 05.11.2018, ora 12:00, 
la registratura Primăriei municipiului 
Oltenița din b-dul Republicii, nr.40, 
într-un singur exemplar original. 
Documentele licitației se vor pune la 
dispoziție începând cu data de 
08.10.2018 la sediul Primăriei munici-
piul Oltenița, b-dul Republicii, nr.40, 
etaj 2, camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei și se 
va achita la casieria Primăriei munici-
piului Oltenița. Ofertanții sunt obligați 
să depună până la termenul limită de 
primire a documentațiilor necesare 
participării la licitație, dovada achităii 
garanției de participare și a contrava-
lorii caietului de sarcini. Durata conce-
siunii: 10 ani, cu posibilități de 
prelungire în conditțile legii. Anunțul 
privind licitația publică deschisă 
pentru concesionarea terenului de mai 
sus, cu destinaţia “prestări servicii”, va 
fi afișat la panoul de afișaj al primăriei 
începând cu data de 08.10. 2018. Soli-
citări de clarificări cu privire la docu-
mentaţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi trans-
mise prin fax la nr. 0242.515.087, 
e-mail achizitii.primariaoltenita@
gmail.com  cu cel puţin 4 zile lucră-
toare înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la înche-
ierea contractului. Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legătura cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea și 
încetarea contractului de concesiune, 
precum și a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ  nr. 554/2004, cu modifi-
cările si completările ulterioare. Acţi-
unea în justiţie se introduce la secţia 
de contencios administrativ a tribuna-
lului în a cărui jurisdicţie se află sediul 
concedentului. Data transmiterii spre 
publicare a anunțului: 10.10.2018.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a Complexului Restaurant cu 
spatii de cazare Pensiune „Hanul 
Gazarilor” situat in Ploiesti, str. M.
Bravu, nr. 45, jud. Prahova, (zona 
Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Administrativ, de 
Tribunalul si Parchetul PH) inscris in 
CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, finalizat 
in 2003, compus din teren in suprafata 
de 720 mp in acte, respectiv 719 mp 
masurata si constructii: C1 - Hotel + 
restaurant (Subsol - Crama, o buca-
tarie, 3 vestiare cu wc-uri, magazie, 
camera frigorifica si doua holuri, 
Parter: restaurant, bar, receptie, buca-
tarie, terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 
single, fiecare cu gr. sanitar, debara, 
hol si casa scarii, etaj 2: 7 camere duble 
si 1 single fiecare cu grup sanitar, casa 
scarii, hol, culoar, etaj 3: 5 camere 
duble si o camera single, spalatorie, 
camera centralei termice, 2 holuri, 
casa scarii, C2 – Anexa + beci, la 
pretul de 319.500 euro exclusiv TVA, 
ce se va achita in lei la cursul euro de 
la data efectuarii platii. Daca cumpa-
ratorul este o persoana inregistrata in 
scopuri de TVA, se va aplica taxarea 
inversa si pretul nu va fi purtator de 
TVA. Pensiunea dispune de 22 de 
camere de cazare, restaurantul de 
aprox. 60 locuri, crama de aprox. 80 

de locuri, teresa de aprox. 44 locuri, iar 
in curte este amenajat loc pentru 
fumat, foisor cu masa si scaune si un 
gratar. Imobilul este racordat la toate 
utilitatile avand instalatii de apa, 
instalatie electrica, instalatie de incal-
zire - centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Licitatiile publice au 
loc in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 18.09.2017, a Minutei din 
20.09.2017 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. Sedintele de licitatie vor 
avea loc pe data de: 15.10.2018, 
18.10.2018, 23.10.2018, 25.10.2018, 
30.10.2018, 01.11.2018, 06.11.2018, 
08.11.2018, 13.11.2018, 19.11.2018, 
orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, 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.

PIERDERI  
l Pierdut permis de exercitare 
nr.1201/2017 eliberat de CNCAN pe 
numele Istode Ciprian. Declar nul.

l Bunduchi Viorel, Bordusani, 
Ialomita, a pierdut Atestatul profesi-
onal de Transport Marfa, emis de 
ARR.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto - trans-
port marfă, eliberat de ARR Vâlcea, 
pe numele Dudău Sinel, din Budești, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut permis auto, card tahograf 
și atestat profesional transport 
persoane, pe numele Neacșu Ştefan. 
Le declar nule.

l Pierdut Certificat constatator 
nr.29616/09.07.2008 pentru firma SC 
Trans Mass SRL, cu sediul în loc. 
Roman, str. Aviatorilor, nr. 12, jud.
Neamt, CUI: 17396792, J27/544/2005.

l Arpemix Broker declară pierdută și 
n u l ă  p o l i ţ a  E u r o i n s  R O A F 
0000037827.

l SC Dem Electronics SRL, CUI 
30996301, J23/3502/2012 cu sediul în 
comuna Afumaţi, Şos. București –
Urziceni Nr. 64, Corp 3, Judeţ Ilfov, 
anunţă pierderea certificatelor consta-
tatoare emise pentru punctele de 
lucru. Le declaram nule.

l SC Openmind Business Technolo-
gies SRL CUI 23114012, J40/956/2008, 
cu sediul în București, Str. Constantin 
Bosianu Nr. 16, Sector 4, anunţă pier-
derea certificatului de înmatriculare și 
a certificatelor constatatoare. Le 
declaram nule.

l Pierdut certificat de înregistrare a 
SC Inadvance Consulting Services 
SRL cu seria B nr. 1666140 emis la 
data de 18.12.2008. Îl declar nul.

DECESE  
Colectivul ARSACIS regretă profund 
dispariţia prematură și fulgerătoare a 
domnului Director executiv ing. Paul 
Benesch. Suntem alături de familia 
îndoliată și îl vom păstra veșnic în 
sufletul nostru. Dumnezeu să-l odih-
nească în pace!


