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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l S.C. Terecote S.R.L. Sighisoara 
angajeaza: 5 muncitori necalificati, 5 
presatori si 2 retusoare in ceramica cu 
cunostinte minime de limba engleza. 
Informatii si CV la 0265771317 si 
email: terecote@libero.it.

l SC Teredan Production SRL (T2), 
producatoare de huse pentru canapele, 
cu sediul in Oradea, angajeaza munci-
tori la masina de cusut. Informatii 
supl imentare  la  0259.708.494, 
0770.115.222.

l Fabrica de cherestea din jud Hune-
doara, langa Hateg angajeaza munci-
tori, salariu 2500 lei in mana, oferim 
cazare gratis in conditii foarte bune. 
Relatii tel 0744.665.656.

l Societatea Marina SRL, CUI 
RO3191843, angajează conducător 
auto, transport rutier de persoane 
intern-internațional, vorbitor de limba 
turcă și engleză, experiență minimă 3 
ani. Pentru detalii la 0751.150.986.

l S.C. Norstal Steel Structures S.R.L. 
anunta organizarea unui concurs 
pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 
-sudori MIG/MAG cod COR 721206. 
Concursul se va organiza in data de 
12.02.2020, incepand cu ora 10: la 
sediul firmei: Apahida, str. Libertatii 
nr.236-238. Informatii suplimentare la 
tel: 0264.704.700.

l Chelaru-Postolache Oana-Corina, 
persoană fizică, cu domiciliul în mun.
Bacău, angajează guvernantă cunos-
cătoare de limba engleză, cu studii 
medii. Rog seriozitate și implicare. 
Aștept CV la e-mail: avocat_iasi@
yahoo.com

l Societatea Marina SRL, CUI 
RO3191843, angajează conducător 
auto, transport rutier de persoane 
intern-internațional, vorbitor de limba 
turcă și engleză, experiență minimă 3 
ani. Pentru detalii la 0751.150.986.

l Efect Farm S.R.L. cu sediul în 
Voluntari, str. Bîrsei nr.2, jud. Ilfov, 
J23/3030/2012, C.U.I. 26936697, 
anunţă concurs pentru ocuparea unui 
număr de 46 de locuri vacante de 
mmuncitori necalificaţi, vorbitori de 
engleză. C.V. se trimit pe email: 
s s t a r i c u 2 5 @ g m a i l . c o m .  Te l . 
0723.152.632.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu, cu sediul în București, str.Aleea 
-Căuzași, nr.49-51, Sector 3, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant: -un 
post asistent medical debutant 
-Cabinet obstetrică ginecologie 
-Ambulatoriu integrat al spitalului. 
-diplomă de bacalaureat; -studii finali-
zate cu absolvirea școlii postliceale 
sanitare; -certificat de membru eliberat 
de OAMGMAMR; -fără vechime în 
specialitate. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar 
vacant candidații trebuie să îndepli-
nească condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul Spitalului 
Prof.Dr.Constantin Angelescu, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, 12.02.2020-
25.02.2020, între orele 09.00-13.00 și 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Proba scrisă 
va avea loc în data de 04.03. 2020, ora 
10.00, iar proba practică va avea loc în 
data de 09.03.2020, ora 10.00 la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu. Relaţii suplimentare și tematica 
se pot obţine de la sediul Spitalului 
Prof.Dr.Constantin Angelescu, Biroul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n 
nr.021.568.82.24.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în 
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual vacante 
de ConsilieR grad profesional II în 
cadrul ISCIR - Birou Resurse Umane 
- 1 post. Concursul se va desfășura 
astfel:  -proba scrisă în data de 
23.03.2020, ora 10:00; -proba orală în 
data de 25.03.2020, ora 10:00. Condiţii 
de participare la concurs: Generale: 
Candidaţii trebuie să fie absolvenți de 
învățământ superior de lungă durată 
cu examen de diplomă/ licență; -să 
aibe o vechime în specialitate de 
minim 3 ani; -să fi lucrat în domeniul 
specific resurselor umane; -să posede 
cunoștințe și experiență în operare 
calculator; -să nu aibe antecedente 
penale; -să posede spirit organizatoric. 
Cererile și documentele necesare 
pentru înscriere  se vor depune la 
Registratura din cadrul ISCIR   până 
cel târziu la data de 16.03.2020, orele 
16:30. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.411.97.60 int. 
147.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în 
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de Consilier Debutant în 
cadrul ISCIR -Biroul Evidență 
Tehnică- 1 post; Compartiment Relații 
cu Publicul și Mass-Media- 1 post și 
B i rou l  Reg lementare -  1  pos t . 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 09.03.2020, 
ora 10:00; -proba orală în data de 
11.03.2020, ora 10:00. Condiţii de 
participare la concurs: Generale: 
Candidaţii trebuie să fie absolvenți de 
învățământ superior de lungă durată 
cu examen de diplomă/ licență; -să 
posede cunoștințe și experiență în 
operare calculator; -să nu aibe antece-
dente penale; -să posede spirit organi-
zator ic .  Specif ice :  -cerer i le  ș i 
documentele necesare pentru înscriere  
se vor depune la Registratura din 
cadrul ISCIR până cel târziu la data 
de 02.03.2020, orele 16:30. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 

021.411.97.60 int. 147.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în 
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual vacante 
de Consilier Juridic grad profesional 
II în cadrul ISCIR - Compartiment 
Juridic - 1 post. Concursul se va desfă-
șura astfel: -proba scrisă în data de 
16.03.2020, ora 14:00; -proba orală în 
data de 18.03.2020, ora 14:00. Condiţii 
de participare la concurs: Generale: 
Candidaţii trebuie să fie absolvenți ai 
Facultății de Drept cu examen de 
diplomă/ licență; -să aibe o vechime în 
specialitate de minim 3 ani; -să fi 
lucrat în domeniul juridic; -să fie 
Consilier juridic - Definitiv; -să posede 
cunoștințe și experiență în operare 
calculator; -să nu aibe antecedente 
penale; -să posede spirit organizatoric. 
Cererile și documentele necesare 
pentru înscriere  se vor depune la 
Registratura din cadrul ISCIR până 
cel târziu la data de 09.03..2020, orele 
16:30. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.411.97.60 int. 
147.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în 
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de Expert grad profesional I 
în cadrul ISCIR -Biroul Financiar 
Contabil - 1 post; Compartimentul 
Achiziții Publice - 1 post și Direcția 
Corp Control - 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data 
de 09.03.2020, ora 10:00; -proba orală 
în data de 11.03.2020, ora 10:00. 
Condiţii de participare la concurs: 
Generale: candidații trebuie să fie 
absolvenți de învățământ economic 
superior de lungă durată cu examen 
de diplomă/ licență; -să aibe o vechime 
în specialitate de 6 ani; -să posede 
cunoștințe și experiență în operare 
calculator; -să nu aibe antecedente 
penale; -să posede spirit organizatoric. 
Cererile și documentele necesare 
pentru înscriere se vor depune la 
Registratura din cadrul ISCIR până 
cel târziu la data de 02.03.2020, orele 
16:30. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.411.97.60 int. 
147.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în 
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante de Expert gradul profesional 
II în cadrul IT ISCIR București - 
Compartimentul Economic Adminis-
trativ. Concursul se va desfășura 
astfel:  -proba scrisă în data de 
09.03.2020, ora 14:00; -proba orală în 
data de 11.03.2020, ora 14:00. Condiţii 
de participare la concurs: Generale: 
Candidaţii trebuie să fie absolvenți de 
învățământ economic superior de 
lungă durată cu examen de diplomă/ 
licență; -aibă cel puţin 3 ani vechime; 

-să posede cunoștinte și experiență în 
operare calculator; -să nu aibe antece-
dente penale; -să posede spirit organi-
zatoric. Cererile și documentele 
necesare pentru înscriere  se vor 
depune la Registratura din cadrul 
ISCIR, până cel târziu la data de 
02.03.2020, orele 16:30. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021.411.97.60 int. 147.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în 
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
vacante de Inspector de Specialitate 
grad profesional I în cadrul ISCIR - 
Serviciul  Supravegherea Pieței 
Compartimentul Echipamente sub 
Presiune și Instalații de Ridicat - 1 
post și Direcția Corp Control- 2 
posturi. Concursul se va desfășura 
astfel:  -proba scrisă în data de 
16.03.2020, ora 10:00; -proba orală în 
data de 18.03.2020, ora 10:00. Condiţii 
de participare la concurs: Generale: 
Candidaţii trebuie să fie absolvenți de 
învățământ tehnic superior de lungă 
durată cu examen de diplomă/ licență; 
-să aibe o vechime în specialitate de 6 
ani; -să fi lucrat în domeniul regle-
mentat de ISCIR; -să posede cunoș-
t ințe  ș i  exper iență  în  operare 
calculator; -să nu aibe antecedente 
penale; -să posede spirit organizatoric. 
Cererile și documentele necesare 
pentru înscriere se vor depune la 
Registratura din cadrul ISCIR până 
cel târziu la data de 09.03.2020, orele 
16:30. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.411.97.60 int. 
147.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în 
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractual vacante 

de Inspector de Specialitate grad 
profesional II în cadrul ISCIR - Birou 
IT - 1 post. Concursul se va desfășura 
astfel:  -proba scrisă în data de 
23.03.2020, ora 14:00; -proba orală în 
data de 25.03.2020, ora 14:00. Condiţii 
de participare la concurs: Generale: 
Candidaţii trebuie să fie absolvenți de 
învățământ superior de lungă durată 
cu examen de diplomă/ licență; -să 
aibe o vechime în specialitate de 
minim 3 ani; -să fi lucrat în domeniul 
tehnic și informatic; -să posede cunoș-
tințe și experiență în operare calcu-
lator; -să nu aibe antecedente penale; 
-să posede spirit organizatoric. Cere-
rile și documentele necesare pentru 
înscriere se vor depune la Registratura 
din cadrul ISCIR până cel târziu la 
data de 16.03.2020, orele 16:30. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
021.411.97.60 int. 147.

l Inspecţia de Stat pentru Controlul 
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune 
și Instalaţiilor de Ridicat, cu sediul în 
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de Inspector de Specialitate 
grad profesional II  în cadrul ISCIR - 
Compartimentul Inspecție Clasice - 1 
post și Birou Avizări/ Autorizări - 1 
post. Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 09.03.2020, 
ora 14:00; -proba orală în data de 
11.03.2020, ora 14:00; Condiţii de 
participare la concurs: Generale: 
Candidaţii trebuie să fie absolvenți de 
învățământ tehnic superior de lungă 
durată cu examen de diplomă/ licență; 
-să aibe o vechime în specialitate de 
minim 3 ani; -să fi lucrat în domeniul 
reglementat de ISCIR; -să posede 
cunoștințe și experiență în operare 
calculator; -să nu aibe antecedente 
penale; -să posede spirit organizatoric. 
Cererile și documentele necesare 
pentru înscriere  se vor depune la 
Registratura din cadrul ISCIR până 
cel târziu la data de 02.03.2020, orele 

ANUNŢ licitaţie. Municipiului Deva, prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul 
Direcţiei Deva 2020, având sediul în Piaţa Unirii, nr. 16, tel./fax 0254.217.899, cod fiscal RO 39125506 
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ în vederea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 18 mp., situat în 
municipiul Deva, str. Ulpia, P.T. 27, ap. 2/2, judeţul Hunedoara, înscris în CF nr. 64434-C1-U4, nr. 
cadastral 64434-C1-U4, în temeiul prevederilor conform art. 333, art. 335 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
412/09.12.2019. Documentaţia de atribuire se poate ridica contracost de la Serviciul Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 16, tel./fax 0254.217.899, începând cu data de 
12.02.2020. Costul unei documentaţii de atribuire este de 200 lei. Data limită pentru cumpărarea 
documentaţiei și solicitarea clarificărilor este 25.02.2020, ora 16:00. Ofertele se depun într-un singur 
exemplar, până la data de 06.03.2020, ora 13:00, la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi 
Privat - Registratură, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 16. Licitaţia publică va avea loc în data de 09.03.2020, ora 
10:00, pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de 18 mp., la sediul Serviciului Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 16, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de 
evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant, pe bază de 
împuternicire scrisă. Contestaţiile se vor depune la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public 
şi Privat - Registratură, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 16.

ANUNŢ licitaţie. Municipiului Deva, prin Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul 
Direcţiei Deva 2020, având sediul în Piaţa Unirii, nr. 16, tel./fax 0254.217.899, cod fiscal RO 39125506 
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ, în vederea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 83 mp., situat în 
municipiul Deva, B-dul Iuliu Maniu, bl. L3, parter, judeţul Hunedoara, înscris în CF nr. 60765-C1-U43, nr. 
cadastral 60765-C1-U43, în temeiul prevederilor conform art. 333, art. 335 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 
359/30.10.2019. Documentaţia de atribuire se poate ridica contracost de la Serviciul Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 16, tel./fax 0254.217.899, începând cu data de 
12.02.2020. Costul unei documentaţii de atribuire este de 200 lei. Data limită pentru cumpararea 
documentaţiei și solicitarea clarificărilor este 25.02.2020, ora 16:00. Ofertele se depun într-un singur 
exemplar, până la data de 06.03.2020, ora 13:00, la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public şi 
Privat - Registratură, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 16. Licitaţia publică va avea loc în data de 09.03.2020, ora 
09:00, pentru închirierea spaţiului în suprafaţă de 83 mp., la sediul Serviciului Administrarea 
Domeniului Public şi Privat, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 16, unde vor fi prezenţi membrii comisiei de 
evaluare a ofertelor şi ofertanţii care au depus oferte, personal sau prin reprezentant, pe bază de 
împuternicire scrisă. Contestaţiile se vor depune la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public 
şi Privat - Registratură, din Deva, Piaţa Unirii, nr. 16.
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16:30. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021.411.97.60 int. 
147.

l Liceul Tehnologic Goga Ionescu, cu 
sediul în orașul Titu, str.Gării, nr.59, 
judeţul Dâmboviţa, în baza HG 
nr.286/2011, modificat și completat de 
HG nr.1027/2014, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcții 
contractual temporar vacante, pe peri-
oadă determinată: -Informatician 
-1,00 normă. Conditii specifice: 
-nivelul studiilor -absolvirea, cu 
diplomă, a unei instituției de învăță-
mânt superior; -vechime -informati-
cian/profesor informatică -minim 5 
ani. Concursul se va desfășura la 
sediul institutiei, loc.Titu, str.Gării, 
nr.59, judeţul Dâmboviţa, astfel: 
-Proba scrisă -26.02.2020, ora 09.00; 
-Proba practică -26.02.2020, ora 13.30; 
-Interviu -27.02.2020, ora 09.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Liceului Tehnologic 
Goga Ionescu Titu. Relaţii suplimen-
tare la sediul Liceului Tehnologic 
G o g a  I o n e s c u  Ti t u ,  t e l e f o n 
0245.651.320, e-mail: gogaionescu@
gmail.com

l Centrul de Pedagogie Curativă 
Simeria, cu sediul în sat Simeria 
Veche, nr.33A, jud.Hunedoara, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual temporar vacant, 
aprobat prin HG nr.286/2011, modifi-
c a t ă  ș i  c o m p l e t a t ă  d e  H G 
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei: 
Denumirea postului -Secretar -pe peri-
oadă determinată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă/
scurtă durată, respectiv liceu cu 
diplomă de bacalaureat sau absolvirea 
învățământului postliceal, cu speciali-
tatea tehnician în activități de secreta-
riat; -vechime în muncă: minim 3 ani, 
specifice postului minim 6 luni. Data, 
ora și locul de desfășurare a concur-
sului: -26.02.2020, ora 09.00, proba 
scrisă, 27.02.2020, ora 10.00, proba 
practică și 28.02.2020, ora 10.00, proba 
interviu -toate probele de concurs se 
desfășoară la sediul Centrului de 
Pedagogie Curativă Simeria, Simeria 
Veche, nr.33A, jud.Hunedoara. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv 18.02.2020,  la  sediul 
Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria, Simeria Veche, nr.33A, jud.
Hunedoara. Date contact: Stan Lore-
dana, tel. 0254.261.053, 0745.314.007.

l Spitalul Municipal Oltenița, cu 
sediul în municipiul Oltenița, str.Arge-
șului, nr.134, judeţul Călărași, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale 
vacante, în conformitate cu HGR 
286/23.03.2011, astfel: -un post de 
asistent medical debutant -comparti-
ment primiri urgențe; -un post de 
registrator medical -compartiment 
primiri urgențe; -un post de registrator 

medical debutant -compartiment 
evaluare, statistică medicală și infor-
matică; -un post referent de speciali-
tate debutant cu studii superioare 
-birou aprovizionare, transport, achi-
ziții publice, contractare. Concursul se 
va desfășura la sediul spitalului menți-
onat mai sus, astfel: -proba scrisă: 
04.03.2020, ora 10.00; proba practică: 
10.03.2020, ora 10.00; proba interviu: 
11.03.2020, ora 10.00. Condiții gene-
rale pentru participarea la concurs: 
-are cetățenie română; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitatea deplină de 
exercițiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează; -îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat. Condiții specifice: 1.
pentru postul de asistent medical 
debutant -compartiment primiri 
urgențe: -diplomă de școală postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de studii 
postiliceale prin echivalare, cf HGR 
nr.797/1997; -certificat de membru 
-eliberat de organizația profesională; 
-certificat privind starea de sănătate; 
-vechimea în muncă nu este necesară. 
2.Pentru postul de registrator medical 
debutant -compartiment evaluare, 
statistică medicală și informatică: 
-absolvent liceu -diplomă de bacalau-
reat; -cunoștințe generale de utilizare a 
calculatorului; -certificat privind 
starea de sănătate; -vechimea în 
muncă nu este necesară. 3.Pentru 
postul de registrator medical -compar-
timent primiri urgențe: -absolvent 
liceu -diplomă de bacalaureat; -cunoș-
tințe generale de utilizare a calculato-
rului; -certificat privind starea de 
sănătate; -vechime în specialitate 
-minim 1 an. 4.Pentru postul referent 
de specialitate debutant cu studii 
superioare -birou aprovizionare, trans-
port, achiziții publice, contractare: 
-studii universitare de licență, absol-
vite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul juridic, 
administrativ, economic; -certificat 
privind starea de sănătate; -vechime în 
specialitate -nu este necesară. Dosa-
rele de concurs se depun în 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a. Tematica și bibliografia de 
concurs se afișează la sediul unității. 
Relaţii suplimentare la sediul Spita-
lului Municipal Oltenița, persoană de 
contact: Toparceanu Emilia, telefon 
0 2 4 2 . 5 1 5 . 9 3 1 ,  i n t . 2 3 7 ,  f a x 
0242.510.673. 

l Centrul pentru Tineret al Munici-
piului București organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție, vacant, 
astfel: -1 post -Consilier, nivelul studi-
ilor S, gradul profesional IA, poziția 
12 în cadrul Serviciului Programe și 
Proiecte pentru Tineret. Dosarele de 
înscriere se depun la adresa: Calea 13 
Septembrie, nr.168-184, Sector 5, 
București, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a. 
Termenul limită de depunere a dosa-
relor de concurs este: 25.02.2020, ora 
16.00. Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale de 
Consilier, nivelul studiilor S, gradul 
profesional IA, poziția 12 în cadrul 
Serviciului Programe și Proiecte 
pentru Tineret sunt: -diplomă de 
licenţă în unul din domeniile funda-
mentale: științe sociale, juridice, admi-
nistrative sau economice, filologie, 
comunicare și relații publice etc.; 
-vechime minimă totală în muncă -3 
ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă: 04.03.2020, 
ora 11.00, la adresa: Calea 13 Septem-
brie, nr.168-184, Sector 5, București; 
Proba interviu: 10.03.2020, ora 11.00, 
la adresa: Calea 13 Septembrie, nr.168-
184, Sector 5, București. Date de 
contact: telefon: 0749.172.662 sau prin 
e-mail: contact@ctmb.eu, natalia.
girleanu@ctmb.eu.

l Consiliul Local al Comunei Osica 
de Jos organizează în temeiul Hotă-
rârii Guvernului nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile și completările ulterioare, precum 
și Hotărârii Consiliului Local Osica de 
Jos nr.1/31.01.2020, privind reorgani-
zarea aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Osica de Jos, 
aprobarea organigramei și statului de 
funcţii pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Prima-
rului Comunei Osica de Jos și din 
cadrul instituţiilor și serviciilor din 
subordinea Consiliului Local Osica de 
Jos, concurs de ocupare a două posturi 
de execuţie: șofer (pentru buldoexca-
vator), perioadă nedeterminată, 
funcţie contractuală și consilier, peri-
oadă nedeterminată, funcţie contrac-
tuală, în cadrul Compartimentului 
pentru Administrarea și Exploatarea 
Domeniului Public și  Privat al 
Comunei Osica de Jos. Concursul va 
avea loc în data de: -04.03.2020, ora 
10.00 -proba scrisă; -09.03.2020, ora 
10.00 -interviul. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afișării 
anunţului, dar nu mai târziu de 
25.02.2020, la Secretarul comisiei de 
concurs și trebuie să conţină obliga-
toriu: 1.cerere de înscriere adresată 
conducătorului autorităţii sau institu-
ţiei publice organizatoare; 2.copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; 3.copii ale 
documentelor care atestă nivelul studi-
ilor și ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, copii ale 
documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului, solici-
tate de autoritatea sau instituţia 
publică; 4.carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau 

în specialitatea studiilor, în copie; 5.
cazierul judiciar sau declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompa-
tibil cu funcţia pentru care candidează 
(în cazul depunerii declaraţiei pe 
propria răspundere candidatul are 
obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judi-
ciar cel mai târziu până la data desfă-
șurării primei probe a concursului); 
6.adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate (conţine în 
clar numărul, data, numele emiten-
tului și calitatea acestuia în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănă-
tăţii); 7.curriculum vitae. Actele 
enumerate mai sus vor fi prezentate în 
original în vederea verificării confor-
mităţii copiilor cu acestea. Pentru a 
participa la concurs, candidatul 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii generale, conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare: 
Condiţii generale: a)are cetăţenia 
română și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c)are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f)îndeplinește condi-
ţiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals, ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifice în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale de 
execuţie de șofer (pentru buldoexca-
vator) -1 post în cadrul Compartimen-
tului  pentru Administrarea  ș i 
Exploatarea Domeniului Public și 
Privat al Comunei Osica de Jos: -studii 
generale; -certificat de competenţe 
profesionale pentru calificare ca mași-
nist la mașini pentru terasamente/ 
ifronist/buldoexcavatorist; -permis 
categoria B; -cunoștinţe de mecanică 
auto; -vechime în specialitate 1 an. 
Condiţii specifice în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcţiei 
contractuale de execuţie de consilier -1 
post în cadrul Compartimentului 
pentru Administrarea și Exploatarea 
Domeniului Public și  Privat al 
Comunei Osica de Jos: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalent; -vechime în domeniul 
administrativ minim 7 ani. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 

Primăriei Comunei Osica de Jos, 
judeţul Olt, strada Dealul Mic, nr.2, 
telefon: 0249.455.015.

l Consiliul Local al Comunei Osica 
de Jos organizează în temeiul Hotă-
rârii Guvernului nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile și completările ulterioare, precum 
și Hotărârii Consiliului Local Osica de 
Jos nr.1/31.01.2020, privind reorgani-
zarea aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Osica de Jos, 
aprobarea organigramei și statului de 
funcţii pentru personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Prima-
rului Comunei Osica de Jos și din 
cadrul instituţiilor și serviciilor din 
subordinea Consiliului Local Osica de 
Jos, concurs de ocupare a postului de 
execuţie temporar vacant: șofer 
microbuz școlar, perioadă determi-
nată, până la revenirea pe post a titu-
larului postului, funcţie contractuală 
în subordinea Consiliului Local Osica 
de Jos. Concursul va avea Ioc în data 
de: -26.02.2020, ora 10.00 -proba 
scrisă; -02.03.2020, ora 10.00 -inter-
viul. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data afișării anun-
ţului, dar nu mai târziu de 18.02.2020, 
la Secretarul comisiei de concurs și 
trebuie să conţină obligatoriu: 1.cerere 
de înscriere adresată conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice orga-
nizatoare; 2.copia actului de identitate 
sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz; 
3.copii ale documentelor care atestă 
nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
copii ale documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului, solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică; 4.carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; 5.
cazierul judiciar sau declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompa-
tibil cu funcţia pentru care candidează 
(în cazul depunerii declaraţiei pe 
propria răspundere candidatul are 
obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judi-
ciar cel mai târziu până la data desfă-
șurării primei probe a concursului); 
6.adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate (conţine în 
clar numărul, data, numele emiten-
tului și calitatea acestuia în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănă-
tăţii); 7.curriculum vitae. Actele 
enumerate mai sus vor fi prezentate în 
original în vederea verificării confor-
mităţii copiilor cu acestea. Pentru a 
participa la concurs, candidatul 
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GATA!
Simplu, nu?

trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii generale, conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
Condiţii generale: a)are cetăţenia 
română şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c)are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f)îndeplineşte condi-
ţiile de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals, ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifice în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei contractuale de 
execuţie de şofer microbuz şcolar -1 
post în subordinea Consiliului Local 
Osica de Jos: -studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat 
sau absolvent şcoală profesională; 
-atestat profesional transport public 
de persoane în termen de valabilitate; 
-posesor permis categoria B şi D; 
-posesor cartelă tahografică; -vechime 
minimă în funcţia de şofer categoria 
D, minim 3 luni; -aviz psihologic de la 
cabinet autorizat de Ministerul Trans-
porturilor; -cazierul conducătorului 
auto de la Serviciul de Circulaţie 
Rutieră al Judeţului Olt; -fără antece-
dente rutiere grave (penal sau permis 
suspendat); -cunoştinţe minime de 
mecanică auto. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Osica de Jos, judeţul Olt, 
strada Dealul Mic, nr.2, telefon: 
0249.455.015.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând garsonieră Bucureşti, zona 
Metro Militari, etaj I/III, S=22 mp, 
preţ 22.000 euro. Tel. 0730558405.

CITAŢII
l Numitul Beşliu Maricel cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat./ com. Avră-
meni, jud. Botoşani şi ultima, reşe-
dinţă cunoscută în  Germania, 
Lazerhof 9,785756 Emmingen- Lipp-
tingen, este citat la Judecătoria 
Săveni, cu menţiunea de a se prezenta 
personal la interogatoriu, în data de 
05.03.2020, ora 08.30, în calitate de 
pârât în dosarui nr. 430/297/2019, în 
proces cu reclamanta Beşliu Ionela, cu 
domiciliul în sat./ com. Avrămeni, jud. 
Botoşani.

l Patrascu Lucia Octavia cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Timisoara, 
B-dul Take Ionescu, nr.10-16, Jud. 
Timis, este citata la Judecatoria Turda 

pe data de 17.03.2020 in calitate de 
parata in Dosar C. Nr. 3340/328/2019.

l Bogdan Petru şi Bogdan Dumitru, 
cu ultimul domiciliu în sat Poiana, 
comuna Schitu Duca, judetul Iaşi, 
sunt chemați la Judecătoria Iaşi- 
Secția civilă, în ziua de 17.02.2020, 
complet C21F, ora 08.30, în calitate de 
pârâți, în dosarul nr.17088/245/2018, 
având ca obiect fond funciar- repu-
nere pe rol, în contradictoriu cu recla-
manții Bogdan Florin şi Bogdan 
Maria.

l Numitul Țugui Cătălin Ioan, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în locali-
tatea Anina, Str.Oraş Nou, Bl.C8, 
Ap.12, județul Caraş Severin, este 
citat la Judecătoria Oravița, pe data 
de Joi ,  20.02.2020,  ora 08.30, 
completul 5, în calitate de pârât, 
dosarul civ. nr.713/273/2019, în 
procesul de divorț cu reclamanta 
Țugui Lola Dorina.

l Numita Deac Fibia, cu ultimul 
domiciliu in comuna Bata, nr. 125, 
este citata la Inalta Curte de Casatie si 
Justitie in 27.02.2020, in proces cu 
Botco Vinesiu Adrian Marcel, revi-
z u i r e  L  1 0 / 2 0 0 1 .  d o s a r  c i v i l 
1304/59/2016.

DIVERSE
l Se comunică dispozitivul încheierii 
nr.2819/17 decembrie 2019 pronunţată 
de Judecatoria Iaşi în dosarul nr. 
28448/245/2017 al: “ Admite cererea 
formulată de petenta Calacan 
Carmen Maria, domiciliată în sat 
Oprişeni, com.Ţuţora, jud. Iaşi, la 
familia Marcel Albu. Îndreaptă 
eroarea materială strecurată în 
minută şi dispozitivul  sentinţei civile 
nr. 8137/04.07.2018 pronunţată de 
către Judecătoria Iaşi în dosarul 
nr.28448/245/2017, în sensul că în 
minuta şi dispozitivul  sentinţei civile 
nr. 8137/04.07.2018 se va rectifica 
numele reclamantei  şi anume “ 
Calacan Carmen Maria “ cum este 
corect şi nu “ Calacan Carmen” cum 
din eroare s-a consemnat. Cu apel în 
termen de 30 de zile de la comunicare, 
cererea de apel urmând  a fi depusă la 
Judecatoria Iaşi. Pronunţată prin 
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei instanţei azi, 
data de 17.12.2019.

l S.C. Smart Management Invest 
S.R.L., cu sediul in Arad, str. Visi-
nului, nr. 84, jud. Arad, anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Construire 
statie distributie carburanti, imprej-
muire, elemente publicitare, accese si 
bransamente la utilitati”, propus a fi 
realizat in comuna Moldovenesti, sat 
Badeni, fn, CF nr. 55472, jud. Cluj. 
Informatiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor nr. 99 si la sediul solici-
tantului, str. Visinului, nr. 84, mun. 
Arad, jud. Arad, in zilele de luni-joi 
orele 9:00-14:00. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agen-

tiei pentru Protectia Mediului Cluj in 
zilele de luni - joi intre orele 9:00-
14:00, vineri intre orele 9:00 - 12:00.

l Unitatea Administrativ- Teritorială 
Tansa, Judeţul Iaşi, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale 1, 2, 18, 
19, 29 începând cu data de 18.02.2020, 
pe o perioadă de 60 zile, la sediul 
Primăriei Comunei Tansa, conform 
art.14, alin.(1) şi (2) din legea cadas-
trului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
www.ancpi.ro/pnccf.

l Mara Logistics Quality SRL, cu 
domiciliul în mun.Bucureşti, Sectorul 
3, str.Drumul Între Tarlale, nr.160-
174, parcela 2, Corp B, Depozitul 6, 
titulară al planului/programului 
Alipire terenuri şi construire imobil cu 
funcțiunea de hală depozitare mărfuri 
generale, Birouri P+1E, împrejmuire 
şi utilități, în județul Ilfov, comuna 
Cernica, identificată prin nr.cadastrale 
56201 şi 56357, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultata la sediul 
Agenției Regionale pentru Protecția 
Mediului Bucureşti, din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, Sector 6, de luni până 
vineri, între 09.00-12.00. Observații/
comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul ARPMB, în termen de 
18 zile de la data publicării anunțului.

l Anunț prealabil afişarea publica a 
Documentelor Tehnice ale Cadas-
trului Unitatea Administrativ Terito-
riala Comuna Maia din Județul 
Ialomița, CUI 16384617, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului (copie spre publicare) 
pentru sectorul cadastral nr. 4 înce-
pând cu data de 12.02.2020 pe o peri-
oada de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Maia, str. Primăriei, nr. 68, 
județ Ialomița, conform art. 14, alin 
(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi 
Publicității Imobiliare nr.7/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Publicarea se va face şi pe site-ul 
www.primăria maia.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
si pe site-ul Agenției de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliara.

SOMAŢII
l Aducem la cunoştinţa celor intere-
saţi cererea formulată de petenta 
Pascut Liliana, având ca obiect uzuca-
piune asupra imobilului înscris în CF 
nr.406956 Giarmata, nr.top.702-
711/3/4, constând în teren intravilan 
în suprafaţă de 1439mp, şi că, dacă în 
termen de o lună de la afişare nu se va 
face opoziţie, instanţa va păşi la jude-
carea cauzei.

l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
173/246/2020. Petenta Peter Floare 
solicită înscrierea dreptului de propri-
etate pe titlu de uzucapiune asupra 
imobilului identificat în c.f. 312451 
Ineu nr.cad.312451 teren  în supr. de 
237 mp. imobil asupra căruia figu-
rează ca proprietari întabulaţi sub B.1 
Crişan Pavel decedat în data de 
29.03.1959 şi sub B.2 Crişan Ana dece-
dată în data de 27.10.1956. Petenta 
susţine că foloseşte acest imobil de 
peste 40 de ani de la moartea proprie-
tarilor în mod continuu, paşnic, public 
şi sub nume de proprietar. Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să depună de 
îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen de 
30 de zile de la ultima publicaţie se va 
proceda la rezolvarea cererii.

l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
172/246/2020. Petenta Tolca Maria 
solicită înscrierea dreptului de propri-
etate pe titlu de uzucapiune asupra 
imobilului identificat în c.f. 311534 
Şicula (provenit din c.f. 1245 Gurba) 
nr.top.876/a.4.2/179 intravilan în supr. 
de 1.439 mp. imobil asupra căruia 
figurează ca proprietar întabulat sub 
B.1 Grec Ioan decedat în data de 14 
februarie 1967. Petenta susţine că 
foloseşte acest imobil de peste 50 de 
ani de la moartea proprietarului în 
mod continuu, paşnic, public şi sub 
nume de proprietar. Toţi cei interesaţi 
sunt somaţi să depună de îndată 
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece 
în caz contrar în termen de 30 de zile 
de la ultima publicaţie se va proceda 
la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Clubul Sportiv Tenis Club Rm.
Vâlcea convoacă membrii asociați la 
Adunarea Generală din data de 
19.02.2020, la ora 20.00, la sediul din 
Rm. Vâlcea, str.Ştirbei Vodă, nr.213.

l Convocator. Presedintele ordinului 
tehnicienilor dentari din Romania cu 
sediul in Bucuresti, Sos. Iancului nr. 
4B-4K, Sector 2, avand Codul de 
inregistrare fiscala 22889959, in baza 
prerogativelor conferite de Legea nr. 
96/2007, Statutul si Regulamentul de 
Organizare si Functinare al OTDR, 
convoaca Adunarea Generala Jude-
tean/a Municipiului Bucuresti, a 
tehnicienilor dentari - membri OTDR 
din judetul Arad/Municipiul Bucu-
resti pentru data de 29.02.2020, ora 
11:00. Lucrarile adunarii generale 
judetene se vor desfasura in orasul 
Arad, Str. Revolutiei nr. 45, ap. 24. 
Lucrarile adunarii generale judetene 
se vor desfasura in orasul Arad, Str. 
Revolutiei nr. 45, ap. 24. La Adunarea 
generala Judeteana/a Municipiului 
Bucuresti sunt indreptatiti sa parti-
ciple si sa voteze toti tehnicienii 
dentari membri OTDR active, coti-
zanti, inscrisi in RUTD 2019 revizuit 
si actualizat la 31.12.2019 (publicat pe 
site-ul www.otdr.ro). Adunarea Gene-
rala Judeteana /a municipiului Bucu-
resti a tehnicienilor dentari - membri 
OTDR, va avea urmatorul punct pe 
ordinea de zi: 1) alegerea reprezenta-
tilor tehnicienilor dentari - membri 

OTDR, in Adunarea Generala Natio-
nala a OTDR si a supleantilor aces-
tora, pentru mandatul 2020-2024. 
Accesul membrilor OTDR indrepta-
titi sa participle la Adunarea Gene-
rala Judeteana/ a Municipiului 
Bucuresti este permis prin simpla 
proba a identitatii acestora, facuta cu 
actul de identitate. Sedinta este statu-
tara daca intruneste conditiile art. 70 
din ROF al OTDR. In situatia neinde-
plinirii conditiilor statutare de 
cvorum, Adunarea Generala este 
convocata, in data de 29.02.2020, ora 
13:00, cu mentiunea ordinii de zi si a 
locului de desfasurare. Presedintele 
OTDR Dombai Attila Csaba, prin 
mandatar.  Reprezentant  Beno 
Mariana al Consiliul Judetean Arad 
al OTDR.

l Convocator: În temeiul prevede-
rilor legii 31/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare, Administra-
torul unic convoacă în data de 
08.04.2020 ora 12, Adunarea Gene-
rală ordinară a acționarilor Societății 
Comerciale Centrul de Pregătire în 
Informatică S.A. la sediul din Bucu-
reşti, Str. Alexandru Averescu nr. 8- 
10, et. 3, Sectorul 1, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la data de 01.04.2020. 
Ordinea de zi: 1. Prezentarea şi apro-
barea Raportului de gestiune al 
Administratorului, Director General 
pentru exercițiul financiar 2019; 2. 
Prezentarea şi aprobarea raportului 
cenzorilor privind situațiile financiare 
ale anului 2019; 3. Prezentarea şi 
aprobarea situațiilor financiare 
privind exercițiul financiar al anului 
2019; 4. Repartizarea profitului 
aferent exercițiului financiar 2019;  5. 
Prezentarea şi aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; 
6. Prelungirea mandatului comisiei de 
cenzori şi a administratorului; lista 
cuprinzând informații cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcția de admi-
nistrator şi cenzori se află la dispoziția 
acționarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia; 7. Diverse. În 
cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul statutar de prezenţă, a doua 
adunare se convoacă la data de 
10.04.2020, în aceleaşi condiții de loc, 
oră şi ordine de zi.

LICITAŢII
l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al SVF 
Construct SRL, desemnat prin inche-
ierea  de  sed inta  d in  data  de 
23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 
36681/3/2015 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila,  
anunta scoaterea la vanzare a urma-
toarelor bunuri  mobile af late in 
proprietatea SVF Construct SRL: • 
Centrala telefonica in valoare de 299 
lei exclusiv TVA; • Centrala Keston 
C36 in valoare de 474 lei exclusiv 
TVA; • Centrala Keston C36 Combi 
in valoare de 521 lei exclusiv TVA; • 
Nivela rotativa PR12 in valoare de 
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1.116 lei exclusiv TVA; • Schela meta-
lica in valoare de 11.267 lei exclusiv 
TVA; • Autovehicul marca Toyota 
Land Cruiser in valoare de 1.006 lei 
exclusiv TVA; • Autoturism marca 
Ford Fusion in valoare de 10.805 lei 
exclusiv TVA; • Autoturism marca 
Fiat Doblo in valoare de 13.994 lei 
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 21.02.2020 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunurile mobile nu se 
vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) 
licitatii la interval de 14 zile,  in datele 
de 06.03.2020 si 20.03.2020, 03.04.2020 
si 17.04.2020 la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3. Costul unui caiet de sarcini este de 
500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

l Consiliul Local al comunei Bughea 
de Sus, cu sediul în comuna Bughea de 
Sus, judetul Arges, strada Valea Silistii 
nr.229,  tel. 0248 555095, fax 0248 
555095, anuntă organizarea licitatiei 
publice cu ofertă în plic pentru conce-
sionarea unei păsuni  punctul Toaca , 
în suprafată de 20,38 ha, af late în 
domeniul privat al localitătii. Pretul de 
pornire la licitatie este stabilit după 
cum urmează: - 240 lei /ha/an - supra-
fată păsune Toaca. Durata concesiunii 
este de 10 ani. Deschiderea ofertelor 
va avea loc în data de 16 martie 2020, 
orele 11.00 la sediul Primăriei comunei 
Bughea de Sus. Caietul de sarcini 
poate fi cumpărat până în data de 
12.03.2020, luni - vineri, orele 09.00 - 
14.00, de la sediul primăriei, contrava-
loarea unui caiet de sarcini este de 10 
lei. Taxa de participare la licitatie este 
de 100 lei si va fi achitată până în data 
de 13.03.2020 la caseria Primăriei 
comunei Bughea de Sus.Documentele 
de înscriere la licitatie, împreună cu 
actele doveditoare ale efectuării 
plătilor, vor fi depuse până la data de 
16.03.2020, orele 10.00 la Registrul 
”Oferte” din cadrul Primăriei comunei 
Bughea de Sus, într-un singur exem-
plar. Clarificări cu privire la cele de 
mai sus se pot obtine la sediul primă-
riei comunei Bughea de Sus până la 
data de 13.03.2020 orele 14.00.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului aflat in patrimoniul 

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. 
Ploiesti, constructie compusa din 
D+P+1E+3 Mansarde, S. construita la 
sol: 378 mp; Spatiu comercial si deser-
vire populatie – in suprafata de 378 
m p .  < S D  =  2 2 0 9  m p 
(D+P+E1+M1+M2+M3), S balcoane = 
90 mp, la pretul de 262.000 euro (la 
care se adauga TVA dupa caz), ce se va 
achita in lei la cursul BNR al 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. Hotelul dispune de 50 de camere 
de cazare si 3 apartamente, receptie, 
restaurant, bar si bucatarie la parter, 
iar la demisol crama si bucatarie rece. 
Structura constructiva a hotelului este 
cu fundatii din beton armat, inchideri 
perimetrale din BCA, compartimen-
tări interioare din zidarie de BCA, 
acoperisul cu tabla Lindab si dispune 
de utilitati: electricitate, apa, gaz, 
canalizare. Hotel Restaurant - „Casa 
Rotaru”, este edificat pe un teren in 
suprafata de 697 mp proprietatea 
asociatului Rotaru Valentin in prezent 
decedat. Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarii Creditorilor 
din 28.06.2019 si 04.02.2020 cat si a 
Caietului de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Sedintele de licitatie 
vor avea loc pe data de: 20.02.2020, 
24.02.2020, 27.02.2020, 02.03.2020, 
05.03.2020, 09.03.2020, 12.03.2020, 
16.03.2020, 23.03.2020, 26.03.2020, 
orele 12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.7B. 
Relatii suplimentare se obtin de la 
l ichidatorul  judiciar la telefon 
0344104525 si din caietul de sarcini ce 
se poate procura de la sediul acestuia 
la pretul de 5000 lei fara TVA.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Căteasca, strada Prin-
cipală, nr.289C, comuna Căteasca, 
j u d e ț u l  A r g e ș ,  t e l e f o n / f a x : 
0248.661.006, e-mail: primarie@
cateasca.cjarges.ro, cod fiscal: 4971995. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
spațiul situat în comuna Căteasca, sat 
Căteasca, nr.103, bl.2, ap.2, parter, 
constând din birouri în suprafață de 
22,89 mp pentru activitatea de 
farmacie, ce aparține domeniului 
public al Consiliului Local Căteasca, 
j u d e ț u l  A r g e s ,  c o n f o r m  H C L 
2/28.01.2020 și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini și fișa de date. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Achiziții și 
prin e-mail. 3.2.Denumirea și datele de 

contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: de la Comparti-
mentul Achiziții din cadrul Primăriei 
Comunei Căteasca, strada Principală, 
nr.289C, județul Argeș și prin e-mail: 
primarie@cateasca.cjarges.ro. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 
57/2019, privind Codul administrativ: 
Fără costuri. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 21.02.2020, 
ora 14.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 04.03.2020, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Căteasca, 
Compartimentul Achiziții, strada 
Principală, nr.289C, județul Argeș. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 05.03.2020, ora 11.00, 
Primăria Comunei Căteasca, strada 
Principală, nr.289C, județul Argeș. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Argeș, B-dul I.C.Brătianu, nr.7, Pitești, 
județul Argeș, telefon: 0248.216.599, 
fax: 0248.216.599, e-mail: tr-arges@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.02.2020.

l Primăria Municipiului Bistrița. 
Nr.8167/05.02.2020. Anunț. 1.Denu-
mirea vânzătorului: Primăria munici-
piului Bistrița, cu sediul în Bistrița, 
Piața Centrală, nr. 6, CUI: 4347569, 
tel. 0263.223.923, fax: 0263.231.046. 
2.Obiectul contractului: vânzare prin 
licitație publică deschisă cu strigare 
pentru valorificarea a 3 imobile 
construcții, proprietate privată a 
municipiului Bistrița, înscrise în CF 
Bistrița nr. 84050, nr. cad. 84050-C1, 
84050-C2, 84050-C3, situate în munci-
piul Bistrița, localitatea componentă 
Unirea, str. Aerodromului, nr.33, scose 
din funcțiune, nedemolate. Câștigă-
torul licitației are obligația ca în 
termen de 20 de zile calendaristice de 
la semnarea contractului de vânza-
re-cumpărare, să demoleze imobilele 
mai sus menționate și să elibereze 
terenul de materialele rezultate în 
urma demolării. Lucrările de demo-
lare/desființare se vor executa de către 
o societate autorizată în condițiile legii 
să efectueze lucrări de construcții/
demolare și cu respectarea prevede-
rilor din Autorizația de desființare nr. 
542/14.06.2019. 3.Procedura de valori-
ficare: Licitație publică de vânzare cu 
strigare. 4.Locul desfășurării: Licitația 
se va desfășura la sediul Primăriei 
municipiului Bistrița din Piața 
Centrală, nr.6, în data de 05.03.2020, 
ora 11.00. În cazul neadjudecării 
obiectului licitat, licitația va fi reluată 
în data de 17.03.2020, ora 11.00, 
respectiv în data de 27.03.2020, ora 

11.00. 6.Relații suplimentare: se pot 
obține la Direcția Patrimoniu din 
cadrul Primăriei municipiului Bistrița, 
din str.Gheorghe Șincai, nr.2, telefon: 
0263.223.923, int.264. 7.Condiții de 
participare la licitație: Poate participa 
orice persoană fizică sau juridică 
potențial cumpărătoare, cu condiția să 
depună următoarele documente: 
chitanța de achitare a cotei de cheltu-
ieli de participare la licitație în sumă 
de 800Lei; copie după certificatul de 
înmatriculare la Registrul Comețului 
și codul fiscal, pentru persoanele juri-
dice și după actul de identitate al 
reprezentantului legal; copie după 
actul de identitate pentru persoanele 
fizice. 8.Depunerea documentației de 
participare: Documentele de partici-
pare la licitație se depun la registra-
tura Direcției Patrimoniu, într-un 
dosar plic, însoțit de o adresă de depu-
nere, cu 5 zile înainte de data stabilită 
pentru ținerea licitației de vânzare a 
bunurilor. 9.Organizarea și desfasu-
rarea licitatiei: Licitația se va organiza 
și desfășura conform anexei nr.2 la 
Hotărârea Guvernului României 
nr.841/1991. 9.Prețul de pornire la lici-
tatie: este de 3.096Lei. 10.Pasul de 
supralicitare: este de 100Lei. 11.Cota 
de cheltuieli de participare la licitație: 
este de 800Lei și este stabilită pentru a 
compensa cheltuielile efectuate cu 
organizarea licitaţiei și nu se restituie. 
Plata cotei de cheltuieli de participare 
la  l i c i ta ţ i e i  se  face  în  contu l 
RO98TREZ10121E335000XXXX, 
deschis la Trezoreria Bistriţa sau la 
casieria Direcţiei Patrimoniu, str. 
Gheorghe Șincai, nr.2, la etaj. 12.Docu-
mente ce se pun la dispoziția solicitan-
țiilor: În vederea efectuării licitaţiei, 
comisia de licitaţie este obligată să 
pună la dispoziţia solicitanţilor urmă-
toarele documente, în copie: anunţul 
licitaţiei; Autorizația de desființare 
nr.542/14.06.2019; extrasul de care 
funciară nr.84050 Bistrița, planul de 
amplasament. Notă: Persoana fizică/
persoana juridică care va adjudeca 
obiectul licitat are obligația ca în 
termen de 5 de zile de la data licitației 
să prezinte la Direcția Patrimoniu un 
contract de lucrări pentru demolare 
încheiat cu o societate de construcții, 
cu excepția persoanelor juridice auto-
r izate  să  efectueze  lucrăr i  de 
construcții/demolare. Comisia de valo-
rificare prin vânzare la licitație a bunu-
rilor imobile construcții, înscrise în CF 
Bistrița nr.84050, nr. cad. 84050-C1, 
84050-C2, 84050-C3, proprietate 
privată a municipiului Bistrița, situate 
în localitatea componentă Unirea, str.
Aerodromului, nr. 33, scoase din func-
ţiune, nedemolate, numită prin Dispo-
ziția nr.536/12.12.2019 a Primarului 
municipiului Bistrița, în următoarea 
componență,  a  procedat astăzi 
05.02.2020 la avizarea anunțului nr. 
8167. Comisia de licitație.

l Amatti Industri SRL, societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare 
urmatoarele bunuri: Mercedes Vito, an 
fabricatie 2002, nr. km 300.000-350.000, 
pret 1.060 euro, fara TVA; Autoutilitara 

Scania, an fabricatie 1998, nr. km 
986.218, pret 4.390 euro, fara TVA; 
Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr. 
km375.063, pret 5.507 euro, fara TVA; 
Ford Transit, an fabricatie 2003, nr. km 
226.088, pret 2.157 euro, fara TVA; 
Ford Transit, an fabricatie 2002, nr. km 
304.061, pret 1.799 euro, fara TVA. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judi-
ciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele 
d e  t e l e f o n / f a x :  0 7 2 8 . 4 8 5 . 6 0 5 / 
0244.597.808, email: office@andreiioan.
ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. 
Licitatia se va organiza in data de 
14.02.2020, ora 12:30, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data 
de 18.02.2020, 21.02.2020, 25.02.2020, 
28.02.2020, 03.03.2020, 06.03.2020, 
10.03.2020, 13.03.2020, 17.03.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport marfă, pe 
numele Marinca Gavril, din comuna 
Pietroșani - Argeș, eliberat de A.R.R. 
Argeș. Se declară nul.

l  S a v u  N .  G h e o r g h e  I . I . 
F13/1729/2010, anunta pierderea certi-
ficatelor constatatoare. Le declara nule.

l Firma La Nuferi Lac SRL, CUI RO 
32070691, a pierdut certificat consta-
tator pentru sediu secundar cu 
nr.359/2004.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto - atestat 
transport mărfuri, eliberat de ARR 
Vâlcea, pe numele Cebuc Gheorghe 
Claudiu. Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto - atestat 
transport mărfuri, eliberat de ARR 
Vâlcea, pe numele Cebuc Gheorghe 
Claudiu. Se declară nul.

l Swiss Capital Consulting S.R.L. cu 
sediul în București, P-ţa Walter Mărăci-
neanu nr.1-3, parter, camera 110, 
J40/11733/2014, C.U.I. 33677110, 
anunţă concurs pentru ocuparea 
postului vacant de muncitor necalificat. 
C.V. se trimite pe email: sstaricu25@
gmail.com. Tel. 0723.152.632.

l  B a l t e n i  D e l t a  F u n  S R L , 
J36/544/2017, C.F. 37923749, str. 
Lebedei nr.12, sat Baltenii de Sus, com. 
Beștepe, jud. Tulcea, pierdut Certificat 
constatator nr. 12422 din 19/06/2017 
pentru sediul social al firmei.

l Cazacu Ștefan, cu domiciliul în sat 
Negreni, com. Licurici, str. Principală 
nr. 55, declară pierdut Atestat Profesi-
onal Transport Marfă, eliberat de ARR 
Gorj. Se declară nul!

l Pierdut Atestat (tip card) marfa si 
Atestat ADR , eliberate de ARR Arad 
pentru Pătrăuţă  Alexandru Cristian. 
Le declar nule.


