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OFERTE SERVICIU
l  S O D E X O  O N - S I T E 
SERVICES ANGAJEAZĂ 
ÎNGRIJITOR CLĂDIRI. SE 
OFERĂ: SALARIU ATRACTIV 
OFERIT LA TIMP, TICHETE 
DE MASĂ, SPOR DE NOAPTE, 
SPOR DE WEEKEND, ORE 
SUPLIMENTARE PLĂTITE, 
TRANSPORT DECONTAT, 
PRIMA DE RECOMANDARE 
600 RON NET, PRIMA DE 
PERFORMANȚĂ 600 RON 
NET. 0754.093.812.

l Primăria Comunei Grinţieş, 
comuna Grinţieş, judeţul Neamţ, 
C I F :  2 6 1 4 1 8 0 ,  t e l . / f a x : 
0233.265.410, anunţă modificarea 
anunţului publicat în 10.09.2018 
pentru ocuparea postului contrac-
tual consilier debutant, Comp.
Implementare proiecte, din data 
de 10.10.2018, astfel: Data-limită 
pentru depunerea dosarelor: 
3.10.2018, ora 12.00.

l Primăria Comunei Olteneşti, 
judeţul Vaslui, organizează 
concurs, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de muncitor calificat 
(şofer buldoexcavator) în cadrul 
Serviciului voluntar pentru situ-
ații de urgență, studii gimnaziale, 
fără condiț i i  de vechime. 
Concursul va avea loc în data de 
15 octombrie 2018 (ora 12.00)- 
proba scrisă, respectiv proba 
practică şi 16 octombrie 2018 (ora 
12.00)- interviul, la sediul primă-
riei. Dosarele de concurs se pot 
depune  până  la  da ta  de 
04.10.2018. Date suplimentare la 
secretarul comunei: 0235.485.017.

l UM 02214 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concursuri de 
ocupare pe perioadă nedetermi-
nată a unui post de personal civil 
contractual economist grupa II, 
studii superioare cu diplomă de 
licență în domeniul financiar-con-
tabil şi vechime de minim 3 ani şi 
6 luni în specialitatea studiilor. 
Concursurile vor avea loc astfel: 
-11.10.2018 (proba scrisă); 
-17.10.2018 (proba practică); 
-23.10.2018 (interviul), la sediul 
UM 02214 Bucureşti, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, 
Bucureşti. Data-limită de depu-
nere a dosarelor la sediul UM 
02214 Bucureşti este 03.10.2018, 
ora 15.30. Date de contact: 
tel.021.410.01.50, interior: 0358, 

persoană de contact: Mihai Baciu, 
secretar.

l UAT Comuna Ţepu, judeţul 
Galaţi, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii publice vacante: consilier 
debutant -perioadă nedetermi-
nată -Compartiment Urbanism şi 
Cadastru, din cadrul Aparatului 
de Specialitate al Primarului 
Comunei Ţepu. Condiţii de parti-
cipare la concurs: -studii superi-
oare de lungă durată. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei 
Comunei Ţepu, în data de -proba 
supl imentară  pe  data  de 
22.10.2018, ora 09.00 -şi proba 
scrisă, la 11.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
sediul Primăriei Comunei Ţepu, 
în termen de 20 de zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
IlI-a. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi actele 
solicitate pentru dosarul de 
înscriere sunt afişate la sediul 
Primăriei Ţepu, jud.Galaţi. Dosa-
rele de concurs trebuie să conţină 
documentele prevăzute la art.49 
din HG 611/2008, actualizată. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei 
Ţepu, str.Ştefan cel Mare, nr.204, 
t e l . 0 2 3 6 . 8 6 9 . 0 0 2 ,  f a x : 
0372.895.803, e-mail: primaria-
tepu@yahoo.com, la domnul 
Rarinca Ionel- secretar comună.

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează în 
perioada 23.10.2018 -26.10.2018 
la sediul său din oraşul Videle, 
strada Republicii, nr. 2, concurs 
de ocupare prin recrutare a func-
ţiei publice de execuţie de 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Comparti-
mentului Evidenţa Persoanelor al 
Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţa Persoanelor 
din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului oraşului Videle, 
judeţul Teleorman. Condiţiile 
generale de ocupare a unei funcţii 
publice sunt cele prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 (r2) 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţiile speci-
fice de participare la concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie, anterior menţionată, 
sunt următoarele: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă. Concursul va avea loc la 

sediul Primăriei Oraşului Videle, 
data propusă pentru desfăşurarea 
probei scrise fiind 23.10.2018, ora 
10 .00 ,  r e spec t iv  da ta  de 
26.10.2018 -ora 12.00 pentru 
desfăşurarea interviului. Dosarele 
de participare la concurs se pot 
depune la secretarul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, 
Autorizări Taximetrie şi Comerţ, 
Problemele Romilor şi Parc Auto 
în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a şi vor 
conţine, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 49 alin. 
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor 
de concurs: sediul Primăriei 
Oraşului Videle, str. Republicii, nr. 
2, oraş Videle, judeţul Teleorman, 
telefon: 0247/453017 interior 106, 
fax: 0247/453015, e-mail: prima-
riavidele@yahoo.com, persoana 
de contact: Vochin Nicoleta 
-inspector. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate şi biblio-
grafia, precum şi atribuţiile 
prevăzute în fişa postului se 
afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.primaria-
videle.ro.

l Şcoala Gimnazială Scărişoara, 
cu sediul în localitatea Scărişoara, 
strada  Romanați,  numărul 75, 
judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: Contabil 
(normă 0,34),  Informatician 
(normă 0,50), Muncitor (normă 
1/1), conform HG 286/23.03.2011.  
Concursul se va desfăşura astfel: 
Proba scrisă în data de 11. 
10.2018,  ora 10.00 (proba unică). 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
pentru funcțiile vacante de 
contabil şi informatician: studii: 
studii superioare scurtă/lungă 
durată în domeniu; vechime: 
minim 1 an în domeniu; capaci-
tate deplină de exercițiu, o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pe care candidează, ates-
tată pe bază de adeverință elibe-
rată de medicul de familie; alte 
cunoştințe/aptitudini în domeniu, 
constituie un avantaj. Pentru 
funcția vacanta de Muncitor: 
studii: Studii medii; vechime: 
minim 5 ani în muncă; capacitate 
deplină de exercițiu, o stare de 

sănătate corespunzătoare postului 
pe care candidează, atestată pe 
bază de adeverință eliberată de 
medicul de familie; alte cunoş-
tințe/aptitudini în domeniu, 
constituie un avantaj. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Şcolii 
Gimnaziale Scărişoara (com.
Scărişoara, str.Romanați, nr.75, 
jud.Olt). Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcolii Gimnaziale Scări-
şoara, persoană de contact: 
D i a c o n u  I o a n a ,  t e l e f o n : 
0799.864.223,  fax: 0249.533.315, 
E-mail: sc_scarisoara_olt@yahoo.
com.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta 
Maria- Vedea, cu sediul în Vedea, 
județul Argeş, organizează în 
conformitate cu HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de asistent 
medical de laborator principal, pe 
durată nedeterminată, pentru 
Laboratorul de analize medicale. 
1.Concursul se desfăşoară în 
cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Sfânta Maria Vedea astfel: în data 
de 11.10.2018, începând cu ora 
10.00, pentru proba scrisă, în data 
de 17.10.2018, începând cu ora 
10.00, pentru interviu. 2.Condiții 
specifice de participare la concurs: 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echiva-
lare conf. Hot. Guv. nr.797/1997- 
specialitatea asistentă medicală 
de laborator; 5 ani vechime ca 
asistent medical de laborator; 
examen pentru obținerea gradului  
principal; certificat de membru în 
OAMMAMR. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 20.09.2018-
03.10.2018 (ora 14.00), la sediul 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria Vedea- birou RUNOS. Pe 
site-ul Spitalului de Psihiatrie 
Sfânta Maria Vedea, respectiv 
www.spitalpsihsfmaria.ro şi la 
avizierul spitalului se află afişate: 
anunțul, bibliografia de concurs, 
fişa postului vacant. Relații supli-
mentare la telefon 0248.248.109, 
biroul RUNOS şi pe www.spitalp-
sihsfmaria.ro.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: 
Direcţia Generală de IT şi 
Infrastructură Statistică, Direcția 

de administrare a sistemului 
informatic statistic şi inginerie de 
sistem, Serviciul de administrare 
resurse partajate şi WAN: -1 post 
referent superior. Condiţii speci-
fice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 7 ani; •studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. -1 post expert superior. 
Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
7 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul (DFI) ingine-
reşti, în ramura de ştiință (RSI) 
matematică, informatică, ştiințe 
economice; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
şi utilizare software specific desfă-
şurării activităţii, respectiv lucrul 
cu Windows şi Microsoft Office 
(excel şi word)- nivel mediu. -1 
post consilier principal. Condiţii 
specifice: •vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice:  minim 5 ani; 
•studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu Windows si Microsoft 
Office (excel şi word)- nivel 
mediu. Direcţia Generală de IT şi 
Infrastructură Statistică, Direcţia 
de administrare a sistemului 
informatic statistic şi inginerie de 
sistem, Serviciul de administrare 
sistem informatic statistic şi LAN: 
-1 post consilier principal. 
Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
5 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul (DFI)   ingine-
reşti, în ramura de ştiință (RSI) 
matematică, informatică, ştiințe 
economice; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
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şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu Windows şi Microsoft 
Office (excel şi word)- nivel 
mediu. Direcţia Generală de IT şi 
Infrastructura Statistică, Direcţia 
de proiectare şi întreţinere a apli-
caţiilor IT, Serviciul de analiză şi 
proiectare a arhitecturii siste-
melor informatice: -1 post expert 
principal. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani;  •studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul (DFI) ingine-
reşti, în ramura de ştiință (RSI) 
matematică, informatică, ştiințe 
economice; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu Windows şi Microsoft 
Office (excel şi word)- nivel 
mediu. Direcţia Generală de IT şi 
Infrastructură Statistică, Direcţia 
de proiectare şi întreţinere  a apli-
caţiilor IT, Serviciul de dezvoltare 
şi intreținere aplicații web şi ches-
tionare electronice: -1 post expert 
asistent. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an; •studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul (DFI) ştiinţe 
inginereşti, în ramura de ştiință 
(RSI) matematică, informatică, 
ştiințe economice; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel mediu, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu Windows şi Microsoft 
Office (excel şi word)- nivel 
mediu. Direcţia Generală de IT şi 
Infrastructură Statistică, Direcţia 
de proiectare şi întreţinere a apli-
caţiilor IT, Compartiment admi-
nistrare baze de date: -3 posturi 
consilier principal. Condiţii speci-
fice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; 
•studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
(DFI) ştiinţe inginereşti, în 
ramura de ştiință (RSI) matema-
tică, informatică, ştiințe econo-

mice; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu Windows şi Microsoft 
Office (excel şi word)- nivel 
mediu. Direcţia  de Afaceri  
Europene  şi Cooperare Internaţi-
onală, Unitatea de implementare 
a programelor (UIP): -1 post 
consilier asistent. Condiţii speci-
fice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 1 an; •studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă (RSI) 
filologie,  domeniul de licenţă 
limbă şi literatură, limbi moderne 
aplicate; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel avansat, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. Compartimentul de statis-
tică internațională: -1 post consi-
lier superior: Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice:  minim 7 ani; •studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă (RSI) 
ştiinte juridice; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel avansat, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. Compartimentul de 
afaceri europene: -1 post consilier 
superior. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice:  minim 7 ani; •studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă (RSI) 
ştiinţe economice; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel avansat, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. -1 post consilier principal. 
Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
5 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel avansat, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. Direcția Generală de 
Conturi Naționale şi Sinteze 
Macroeconomice,  Direcția 
conturi naționale, Serviciul 
sectoare instituţionale: -1 post 
referent superior. Condiţii speci-
fice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 7 ani; •studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; •cunoştinţe de 
limba engleza, nivel mediu, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. Direcția Generală de 
Conturi Naționale şi Sinteze 
Macroeconomice,  Direcția 
conturi naționale, Serviciul tabele 
intrări- ieşiri: -1 post expert debu-
tant. Condiţii specifice: •vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 0 ani; 
•studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; •cunoştinţe de 
limba engleza, nivel mediu, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. -1 post expert asistent. 
Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
1 an; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; •cunoştinţe de limba 
engleza, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. -1 post consilier principal. 
Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
5 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; •cunoştinţe de limba 
engleza, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 

şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word - nivel 
mediu. -1 post expert superior. 
Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
7 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; •cunoştinţe de limba 
engleză, nivel mediu, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. Direcţia Generală de 
Conturi Naţionale şi Sinteze 
Macroeconomice, Direcţia de 
diseminare date statistice, Servi-
ciul de analize şi sinteze macroe-
conomice: -1 post referent 
superior. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani; •studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; •cunoştinţe de 
limba engleza, nivel mediu, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
lucrul cu excel şi word- nivel 
mediu. Direcţia Generală de 
Conturi Naţionale şi Sinteze 
Macroeconomice, Direcţia de 
diseminare date statistice, 
Compartiment GIS: -1 post 
expert superior. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani; •studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul (DFI) mate-
matică şi ştiinţe ale naturii sau 
ştiinţe inginereşti; •cunoştinţe de 
limba engleză, nivel avansat, scris 
şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC respectiv lucrul cu excel şi 
word şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii GIS- nivel 
mediu. Direcţia Generală de 
Conturi Naţionale şi Sinteze 
Macroeconomice, Direcţia de 
diseminare date statistice, 
Compartiment de acces la micro-
date statistice: -1 post consilier 
debutant. Condiţii specifice: 
•vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 0 ani; •studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul (DFI) ştiințe 
sociale. •cunoştinţe de limba 
engleza, nivel avansat, scris şi 
vorbit; •cunoştinţe de operare PC 
respectiv lucrul cu excel şi word şi 
utilizare software specific dezvol-
tare aplicaţii web şi analiză statis-
t ică necesare desfăşurării 
activităţii- nivel mediu. Direcţia 
Generală de Conturi Naţionale şi 
S inteze  Macroeconomice , 
Direcţia de diseminare date 
statistice, Compartiment de 
vânzări publicaţii şi informaţii 
statistice: -1 post expert debutant. 
Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 0 ani; 
•studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul 
(DFI) ştiințe sociale. •cunoştinţe 
de limba engleza, nivel avansat, 
scris şi vorbit; •cunoştinţe de 
operare PC respectiv lucrul cu 
excel şi word, contabilitate 
primară, necesare desfăşurării 
activităţii– nivel mediu. Direcţia 
Generală de Management al 
Resurselor, Direcția de achiziții, 
investiții şi servicii administrație 
generală, Serviciul de achiziții: -1 
post consilier superior. Condiţii 
specifice: •vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 7 ani; 
•studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul 
juridic; •curs de achiziţii publice 
dovedit cu diplomă sau certificat 
de absolvire. -1 post expert asis-
tent. Condiţii specifice: •vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
1 an; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; •cunoştinţe de operare PC 
şi utilizare software specific 
desfăşurării activităţii, respectiv 
MS Office- nivel avansat. Direcţia 
Generală de Management al 
Resurselor, Direcția de resurse 
umane, Serviciul pregătire profe-
sională: -1 post consilier superior. 
Condiţii specifice: •vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 
7 ani; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
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lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă RSI 
sociologie, ştiinţe economice; 
•curs în domeniul resurselor 
umane, absolvit cu certificat sau 
diplomă de absolvire. -1 post 
consilier asistent. Condiţii speci-
fice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 1 an; •studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă RSI 
ştiinţe economice; •cunoştinţe de 
operare PC şi utilizare software 
specific desfăşurării activităţii, 
respectiv MS Office- nivel 
avansat. Concursul se organi-
zează la sediul Institutului Naţi-
onal de Statistică din Bucureşti, 
Bd. Libertăţii 16, sector 5, Bucu-
reşti, în data de 22 octombrie 
2018, ora 10:00, proba scrisă. 
Cunoştințele de calculator şi limba 
engleză se vor testa în baza art. 46 
alin. (1) din H.G. nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcționarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, respectiv atât în cadrul 
probei scrise cât şi în cadrul inter-
viului. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în perioada 
19.09.2018- 08.10.2018 la sediul 
Institutului Naţional de Statistică. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art. 49  din H.G. nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul Insti-
tutului Naţional de Statistică şi pe 
site-ul Institutului Naţional de 
Statistică (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Institutului Naţional de 
Statistică şi la numărul de telefon: 
(021)317.77.82, persoană de 
contact- Ghețu Iuliana Mihaela, 
consilier, mihaela.ghetu@insse.ro.

l Comuna Dorna Candrenilor, 
cu sediul în localitatea Dorna 
Candrenilor, nr.85, judeţul 
Suceava, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de: consilier, clasa I, gradul profe-
sional superior, funcţie publică de 
execuţie, la Compartimentul 
Cadastru urbanism, fond funciar, 
derulare proiecte, achiziții publice 
din Aparatul de specialitate al 
primarului comunei Dorna 
Candrenilor; Număr posturi: 1. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
22.10.2018, ora 10.00; -Interviul 
în data de 24.10.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime în 
specialitate studiilor necesare 
ocupării postului: 7 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei  Comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava. 
Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Comunei 
Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava. Persoană de contact: 
Candrea Irina Speranța- secretar 
c o m u n ă ,  t e l e f o n / f a x : 
0230.575.005, e-mail: prima-
riadc@yahoo.com.

l Primăria Comunei Tătăruşi, 
cu sediul în satul Tătăruşi, 
comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: inspector, clasa I, 

grad profesional debutant, în 
cadrul Compartimentului Muzee, 
Expoziţii şi Informare Turistică- 
1 (unu) post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 11.10.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
15.10.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii superioare 
absolvite; -cunoştinţe de operare 
pe calculator -Microsoft Office 
(Word, Excel, Power Point), 
Internet; -abilităţi de comunicare; 
-fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Tătă-
ruşi, judeţul Iaşi. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei 
Comunei Tătăruşi, persoană de 
contact: secretar Anghelina 
Iulian, telefon: 0762.247.974.

l Şcoala Gimnazială Breaza, cu 
sediul în comuna Breaza, judeţul 
Buzău, organizează concurs în 
vederea ocupării postului contrac-
tual vacant (0,50 normă) secretar 
pentru durată nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura la 
sediul Şcolii Gimnaziale Breaza, 
astfel: -Proba scrisă: 11.10.2018, 
ora 13.00; -Interviul: 12.10.2018, 
ora 10.00; -Proba practică: 
12.10.2018, ora 12.00. Condiţiile 
generale de participare la concurs: 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute la 
art.3 din HG 286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru, 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs sunt: a)studii 
medii; b)vechime în muncă minim 
1 an; c)cunoştinţe temeinice de 
legislaţie în domeniul învăţămân-
tului; d)cunoştinţe de operare PC, 
Windows 7, Microsoft Office 
2007/2010. Candidaţii vor depune 
dosarele de înscriere în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării prezentului anunţ în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, până la data de 03.10.2018, 
ora 12.00, la sediul Şcolii Gimna-
ziale Breaza. Relaţii suplimentare 
şi bibliografia stabilită pentru 
concurs se pot obţine de la sediul 
unităţii sau la tel.0724.549.949, 
Şcoala Gimnazială Breaza.

l În conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/2011, Primăria 
Comunei  Vărăşt i ,  județul 
Giurgiu, cu sediul în comuna 
Vărăşti, sat Vărăşti, şos.Princi-
pală, nr.75, județul Giurgiu, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de muncitor necalificat. 
Condiții necesare ocupării 
postului: studii generale, nu sunt 
condiții de vechime în muncă. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Comunei Vărăşti, 
după cum urmează: -proba 
scrisă la data de 11.10.2018, ora 
11.00; -interviul la data de 
12.10.2018, ora 11.00. Dosarul 
de concurs se depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului la registratura 
Primăriei Comunei Vărăşti, 
județul Giurgiu. Persoană de 
contact: Dancu Maria, secretar 
al comunei Vărăşti, telefon: 
0246.237.121.

l Anunt Comuna Sintana de 
Mures organizeaza concurs 
pentru ocuparea a 4 functii 
publice vacante de consilier clasa 
I gradul asistent, consiler clasa I 
grad superior, respectiv referent 
clasa III grad superior, toate in 
cadrul Compartimentului urba-
nism, disciplina in constructii, 
amenajarea teritoriului, consilier 
clasa I, gradul profesional asis-
tent, in cadrul Biroului Contabi-
litate, Impozite si Taxe Locale 
Conditiile de desfasurare a 
concursurilor: -data, ora si locul 
organizarii probei scrise: 18 
octombrie 2018 ora 10, la sediul 
Primariei comunei Sintana de 
Mures, str. Morii, nr.26. Interviul 
se va sustine cu respectarea 
prevederilor art.56 alin. (1) din 
H.G. nr.611/2008. -perioada de 
depune a dosarelor de consurs: 
19 septembrie 2018 -08 octom-
brie 2018, la registratura prima-
riei- Sintana de Mures str. Morii 
nr.26 Conditiile de participare la 
concurs: -conditii generale 
pentru toate celepatru posturi: 
-Candidatii trebuie sa intru-
neasca conditiile generale preva-
zute de art.54 din Legea nr. 
188/1999 privind statutul functi-
onarilor publici, republicata 2, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare -conditii specifice: 1. 
pentru functia publica de consi-
l ier  I  asistent  din cadrul 
Compartimentului urbanism, 
disciplina in constructii, amena-
jarea teritoriului -studii universi-
tare de licenta absolvite cu 

diploma, respectiv studii superi-
oare de lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in domeniul inginerie 
civila, arhitectura sau urbanism 
-curs de formare profesionala 
continua de specialitate in dome-
niul amenajarii teritoriului, 
urbanismului si autorizarii 
constructiilor -vechime in specia-
litatea studiilor minim 1 an. 2. 
pentru functia publica de consi-
l ier I  superior din cadrul 
Compartimentului urbanism, 
disciplina in constructii, amena-
jarea teritoriului -studii universi-
tare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superi-
oare de lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau echiva-
lenta in domeniul inginerie 
civila, arhitectura sau urbanism 
-curs de formare profesionala 
continua de specialitate in dome-
niul amenajarii teritoriului, 
urbanismului si autorizarii 
constructiilor -vechime in specia-
litatea studiilor minim 7 ani. 3. 
pentru functia publica de refe-
rent III superior, in cadrul 
Compartimentului urbanism, 
disciplina in constructii, amena-
jarea teritoriului -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diploma de bacalau-
reat, in profilul tehnic -vechime 
in specialitatea studiilor minim 7 
ani. 4. pentru functia publica de 
consilier clasa I asistent, in 
cadrul Biroului Contabilitate, 
Impozite si Taxe Locale -studii 
universitare de licenta absolvite 
cu diploma, respectiv studii 
superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta in ramura stiinte 
econmice -vechime in speciali-
tatea studiilor minim 1 an. 
Dosarul de inscriere la concurs 
va cuprinde documente preva-
zute de art. 49 din HGR nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functiona-
rilor publici, modificata si 
completata. Coordonate de 
contact: Sintana de Mures str. 
Morii nr.26, tel/fax: 0265323517, 
email: primsana@yahoo.com, 
persoana de contact:  Kiss 
Gabriela Adela -consilier.

ÎNCHIEIRERI OFERTE
Închiriez apartament 2 camere, 
zona Doamna Ghica, deco-
mandat complet utilat şi mobilat. 
P r e f e r  f a m i l i e  t â n ă r ă . 
0741.114.440.
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VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând casă de vacanţă, exce-
lentă, Bughea de Jos (Argeş). 
Detalii: 0724074619.

SOCIETATE COMERCIALĂ 
VINDE IMOBIL FORMAT 
DIN TEREN 770,0 MP ŞI 
CLĂDIRE S+P+5E SITUAT 
ÎN BUCUREŞTI. PREŢ 
2.500.000 EURO CU TVA 
INCLUS. DETALII LA TELE-
FOANELE 0744.910.821, 
0767.278.003, 0744.372.347.

CITAȚII  
l Ticulescu (fostă Mureşeanu) 
Rodica este citată în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.799/254/2016 la Judecătoria 
Mangalia în data de 24.10.2018 
pentru dezbatere succesiune 
defunct Mureşeanu Nicolae şi 
Mureşeanu Dorica, ieşire din indi-
viziune, reclamantă Dumitru Mia.

l Numitul Alexeev Adrian, în 
calitate de pârât în dosarul civil 
nr. 2269/205/2018, este chemat în 
judecată de către Alexeev Iuliana, 
la Judecătoria Câmpulung, jud. 
Argeş, la termenul din 17.10.2018.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Alexandru Odobescu nr. 
7, judeţul Argeş este citată în data 
de 18.10.2018, ora 8,30 la Judecă-
toria Piteşti, complet C4-4J, 
Camera 2, din Piteşti, b-dul Eroilor 
nr. 5, jud. Argeş, în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
24640/280/2012, în contradictoriu 
cu Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
Trivale, nr. 49, judeţul Argeş este 
citată în data de 18.10.2018, ora 
8,30 la Judecătoria Piteşti, 
completul C4-4J, camera 2, din 
Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeş, în calitate de pârâtă în 
Dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi 
Stoica Emil Sorin.

l Branea Răzvan Alexanru, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Bucureşti, sector 3, str, Soldat 
Petre N. Dumitru nr. 38 A este 
chemat în fața Judecătoriei 
Zărneşti în data de 15 Noiembrie 
2018, ora 9.00, în proces cu recla-
manta Gîlcă Petronela Ionela 
pentru exercitare autoritate părin-

tească exclusivă asupra minorei 
Branea Alexandra Ioana, stabi-
lirea locuinței acesteia şi obligarea 
pârâtului la plata pensiei de 
întreținere a minorei. Dosar 
2597/197/2017.

l Pârâtul Borş Teodor-Cristian, 
domiciliat în Canada, 84-4620 
Guildwood Way, Mississauga, 
Ontario, L5R 4H4, Ontario, L4X 
13T, este citat la Tribunalul Vaslui 
la data de 04.10.2018, dosar 
nr.1195/89/2018, având ca obiect 
exequator, în contradictoriu cu 
reclamanta Beleuţă Ana-Cristina.

l Numita Moldovan Diana 
Maria, cu ultimul domiciliu în 
Germania, 79110 Freiburg im 
Breisgau, Krozingerstr.25, este 
citată pentru data de 20.09.2018 
la Judecătoria Sibiu în dosar 
109/306/2018, complet C9 civil 
ora 9.00 în calitate de pârât, 
obiectul dosarului rezoluțiune 
contract.

l Gurzu Mihai, domiciliat în 
municipiul Vatra Domei, str.
Unirii, nr.35A, bl.CFR, sc.B, et.4, 
ap.15, judeţul Suceava, este citat 
în ziua de 05.10.2018, ora 09.00, în 
calitate de pârât, în dosarul 
nr.60/334/2018 aflat pe rolul Jude-
cătoriei Vatra Domei, în proces cu 
CN CF CFR SA prin Sucursala 
Regională CF Iaşi. 

l Se citează debitoarea Andrei 
Crinuţa, cu domiciliul în Corbeni, 
satul Oeştii Pământeni, jud.Argeş, 
pentru data de 09.10.2018, ora 
11.00, la sediul BEJ Mitu Mihai 
Ioan -Câmpulung, str.Fraţii 
Goleşti, nr.14, bl.A6a, sc.B, ap.1, 

jud.Argeş, unde se vinde la lici-
taţie publică imobilul proprietatea 
acesteia, situat în Comuna 
Corbeni, sat Oeşti, Pământeni, 
jud.Argeş.

DIVERSE  
l UAT Comuna Ţepu, cu sediul 
în comuna Ţepu, str.Ştefan cel 
Mare, nr.204, judeţul Galaţi, titular 
al planului „Actualizare PUG 
Comuna Ţepu, judeţul Galaţi”, 
anunţă publicul interesat asupra 
deciziei APM Galaţi de emitere a 
avizului de mediu pentru planul 
sus-menţionat. Motivele care au 
stat la baza luării acestei decizii au 
fost următoarele: -planul respectă 
cerinţele legislaţiei privind 
protecţia mediului; -prin imple-
mentarea planului urbanistic nu 
este afectată nici o arie naturală 
protejată de interes naţional/inter-
naţional/comunitar; -nu sunt afec-
tate zone de protecţie specială 
hidrogeologică.

l S.C. Schlumberger Logelco Inc. 
Panama, Ciudad de Panama 
Sucursala Bucureşti, cu sediul 
social în B-dul Nicolae Titulescu, 
nr.4-8, America House Building, 
aripa de Est, etaj 5, Sector.1, 
Bucureşti si punct de lucru în 
Strada Washington, nr.1, sat 
Ariceştii Rahtivani, comuna 
Ariceştii Rahtivani, judeţul 
Prahova, Cod Unic de Inregis-
trare RO7547588, nr.de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/5939/13.07.1995, reprezentată 
prin domnul Jonathan Forbes 
Ritchie -Administrator, infor-
mează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru obținerea 

autorizației de mediu pentru acti-
vitățile “Secție întreținere şi repa-
raț i i  echipamente  pentru 
industria extractivă de petrol şi 
gaze” -cod CAEN rev.1- 5155 
corespunzător cod CAEN rev.2- 
4675 -Comerț cu ridicată al 
produselor chimice; cod CAEN 
rev.1- 6312 corespunzător cod 
CAEN rev.2- 5210 - Depozitări 
produse chimice; cod CAEN 
rev.1- 5020 corespunzător cod 
CAEN rev.2- 4520 -Întreținerea şi 
repararea autovehiculelor; cod 
CAEN rev.1- 6024 corespunzător 
cod CAEN rev.2- 4941 -Transport 
substanțe şi mărfuri periculoase; 
cod CAEN rev.1- 1120 corespun-
zător cod CAEN rev.2- 0910 
-Activități de servicii anexe 
extracției petrolului brut şi 
gazelor naturale; cod CAEN 
rev.1- 2466 corespunzător cod 
CAEN rev.2- 2059 -Fabricarea 
altor produse chimice n.c.a.; cod 
CAEN rev.1- 5157 corespunzător 
cod CAEN rev.2- 4677 -Comerţ 
cu ridicata al deşeurilor şi restu-
rilor, desfăşurate în Strada 
Washington, nr.1, sat Ariceştii 
Rahtivani, comuna Ariceştii 
Rahtivani, judeţul Prahova. 
Informații se pot solicita la sediul 
A G E N Ț I E I  P E N T R U 
PROTECȚIA MEDIULUI 
PRAHOVA din Strada Gheorghe 
Grigore Cantacuzino 306, Ploieşti, 

intre orele 09.00-15.30, în zilele de 
luni, miercuri şi joi. Propuneri sau 
contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M. PRAHOVA în termen de 
10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

ACHIZIȚII PUBLICE  
l Compania  Munic ipa lă 
Iluminat Public Bucureşti SA, cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, str.
Aristide Demetriade, nr.2, etaj 3, 
organizează Licitație Deschisă 
pentru contractul de achiziție 
Produse Iluminat Festiv cu tehno-
logie LED. Documentele necesare 
se regăsesc pe site-ul companiei 
“cmipb.ro” Secțiunea Achiziții.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator al Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
CERTASIG -Societate de Asigu-
rare şi Reasigurare SA Bucureşti, 
str.Nicolae Caramfil, nr.61B, 
Sector 1, J40/9518/2003, CUI: 
12408250. Societate autorizată de 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară. Registrul asigurato-
r i l o r  ş i  r e a s i g u r a t o r i l o r 
-RA-021/2003. Codul LEI (Legal 
E n t i t y  I d e n t i f i e r ) 
-549300TNR84EPNR2QH36. În 
atenţia acţionarilor CERTASIG 
-Societate de Asigurare şi Reasi-
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gurare SA. Consiliul de Adminis-
trație al CERTASIG -Societate de 
Asigurare şi Reasigurare SA 
( „ S o c i e t a t e a ” )  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor Societății pentru 
data de 22.10.2018, ora 11.00, la 
sediul social sau pe data de 
23.10.2018, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, în cazul în care la 
prima convocare nu se vor înde-
plini condițiile privitoare la 
cvorum, cu următoarea Ordine de 
zi a Adunării Generale Ordinare: 
1.Aprobarea numirii d-nei 
Magdalena-Luminița Manea, 
cetățean român, născută la data 
de 18.06.1964, domiciliată în 
Bucureşti, str.Puțul de Piatră, 
nr.5, et.2, ap.6, sector 1, identifi-
cată prin CI seria RR nr.555834, 
eliberată la data de 20.01.2009 de 
către SPCEP S1, biroul nr.1, vala-
bilă până la data de 18.06.2019, 
CNP: 2640618400782, în calitate 
de Membru al Consiliului de 
Administrație, pentru un mandat 
de 4 (patru) ani, începând cu data 
aprobării sale de către Autori-
tatea de Supraveghere Finan-
ciară. 2.Aprobarea numirii d-nei 
Magdalena-Luminița Manea, 
cetățean român, născută la data 
de 18.06.1964, domiciliată în 
Bucureşti, str.Puțul de Piatră, 
nr.5, et.2, ap.6, sector 1, identifi-
cată prin CI seria RR nr.555834, 
eliberată la data de 20.01.2009 de 
către SPCEP S1, biroul nr.1, vala-
bilă până la data de 18.06.2019, 
CNP: 2640618400782, în calitate 
de Membru al Comitetului de 
Audit. 3.Aprobarea numirii d-lui 
Tomáš Maršálek, cetățean ceh, 
născut la data de 13.12.1981, în 
Rep.Cehă, domiciliat în Rep.
Cehă, str.V.Zelenem Udoli, nr.13, 
Praga, 148 00, identificat prin 
Paşaport seria CZE, nr.43654697, 
eliberat la data de 31.08.2016, de 
către autoritățile din Cehia, 
va lab i l  până  la  da ta  de 
31.08.2026, Cod personal: 
811213/5702, în calitate de 
Membru al Comitetului de Audit. 

4.Numirea şi împuternicirea unui 
reprezentant al acţionarilor 
pentru a întreprinde toate acţiu-
nile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor Adunării 
Generale a Acţionarilor convo-
cate prin prezenta şi efectuarea 
tuturor formalităţilor aferente 
necesare. Toate documentele rele-
vante cu privire la sus-menţio-
nata ordine de zi vor fi disponibile 
pentru a fi consultate la sediul 
Societăţii. Data: 17.09.2018, Ivan 
Vohlmuth, Preşedintele Consi-
liului de Administrație.

l Convocator al Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor 
CERTASIG -Societate de Asigu-
rare şi Reasigurare SA Bucureşti, 
str.Nicolae Caramfil, nr.61B, 
Sector 1. Nr.de înregistrare în 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i : 
J40/9518/2003, CUI: 12408250. 
Societate autorizată de Autori-
tatea de Supraveghere Finan-
ciară. Registrul asiguratorilor şi 
reasiguratorilor -RA-021/2003. 
Codul LEI (Legal Entity Identi-
fier) -549300TNR84EPNR2QH36. 
În atenţia acţionarilor Certasig 
-Societate de Asigurare şi Reasi-
gurare SA. Consiliul de Adminis-
trație al Certasig -Societate de 
Asigurare şi Reasigurare SA 
(„Societatea”), prin prezentul, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
Societăți i  pentru data de 
22.10.2018, ora 10.00, la sediul 
social sau, în cazul în care la 
prima convocare nu se vor înde-
plini condițiile privitoare la 
c v o r u m ,  p e n t r u  d a t a  d e 
23.10.2018, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, având aceeaşi ordine 
de zi, cu următoarea Ordine de zi 
a Adunării Generale Extraordi-
nare: 1.Confirmarea procedurii 
de majorare a capitalului social al 
subscrisei de la valoarea actuală 
de 33.288.761,6RON (din care 
2 8 6 . 8 3 9 , 8 R O N  ş i 
7.739.118,22EUR, calculat în lei 
la un curs valutar de 4,2643RON/

E U R ) ,  c u  s u m a  d e 
10.000.000RON, la suma de 
43.288.761,6RON (din care 
1 0 . 2 8 6 . 8 3 9 , 8 R O N  ş i 
7.739.118,22EUR, calculat în lei 
la un curs valutar de 4,2643RON/
EUR) prin emiterea a 50.000.000 
de noi acțiuni nominale, în formă 
dematerializată, cu valoarea 
nominală de 0,2RON/acțiune la 
prețul de emisiune de 0,2RON/
acțiune, ca urmare a finalizării 
Primei şi celei de-a Doua Peri-
oade de Subscriere, astfel cum 
acestea sunt definite în Hotărârea 
Adunării Generale Extraordinare 
din data de 06.03.2018, în cadrul 
căreia Certasig Holdings SA, 
societate constituită şi organizată 
în baza legislaţiei din Luxemburg, 
cu numărul de înregistrare B 
90170 la RCS Luxemburg, cu 
sediul în Luxemburg, 3, Avenue 
Monterey L -2163, Luxembourg, 
a subscris în total un număr de 
50.000.000 acțiuni, cu valoarea 
nominală de 0,2RON/acțiune, 
plătite integral la momentul 
fiecărei subscrieri, prin virament 
bancar, în numerar, la prețul de 
emisiune de 0,2RON/acțiune, 
însumând în total o sumă de 
10.000.000RON, sub rezerva 
aprobării de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. 2.
Conf i rmarea  p lă ț i i  ce lor 
50.000.000 acțiuni efectuate de 
către  acț ionarul  Certasig 
Holdings SA, în contul bancar al 
subscrisei  deschis la ING Bank 
NV Amsterdam Sucursala Bucu-
reşti, nr.RO83INGB00010081888 
88910, prin virament bancar, mai 
întâi prin achitarea sumei de 
9.923.546,00RON conform 
Formularului de Subscriere din 
data de 13.03.2018 reprezentând 
contravaloarea unui număr de 
49.617.730 de acțiuni, cu valoarea 
nominală de 0,2RON/acțiune, 
respectiv prin achitarea sumei de 
76.454RON, reprezentând 
contravaloarea a 382.270 de 
acțiuni, cu valoarea nominală de 
0 ,2RON/acț iune,  conform 
Formularului de Subscriere din 
data de 03.07.2018. 3.Confir-
marea sursei fondurilor utilizate 
pentru operațiunea de majorare a 
capitalului social, conform decla-
rației pe propria răspundere 
emisă de către  Certasig Holdings 
SA la data de 14.09.2018, precum 
şi cu privire la orice alte docu-
mente relevante în legătură cu 
sursa fondurilor utilizate. 4.Sub 
rezerva aprobării majorării capi-
talului social al Societății cu suma 
de 10.000.000RON de către Auto-

ritatea de Supraveghere Finan-
ciară („ASF”): -Constatarea 
majorării capitalului social al 
Societății de la valoarea actuală 
de 33.288.761,6RON (din care 
2 8 6 . 8 3 9 , 8 R O N  ş i 
7.739.118,22EUR, calculat în lei 
la un curs valutar de 4,2643RON/
E U R )  c u  s u m a  d e 
10.000.000RON, la suma de 
43.288.761,6RON (din care 
1 0 . 2 8 6 . 8 3 9 , 8 R O N  ş i 
7.739.118,22EUR, calculat în lei 
la un curs valutar de 4,2643RON/
EUR); -Constatarea emiterii unui 
număr de 50.000.000 de acțiuni 
nominale, în formă demateriali-
zată, cu valoarea nominală de 
0,2RON/acțiune, având o valoare 
totală de 10.000.000RON; 
-Constatarea alocării celor 
50.000.000 de acțiuni nou emise, 
în formă dematerializată, către 
acționarul Certasig Holdings SA, 
care a subscris şi a vărsat integral 
suma de 10.000.000RON. 5.Apro-
barea şi ratificarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului de Adminis-
trație nr.26/31.07.2018, precum şi 
confirmarea împuternicirii Consi-
liului de Administrație privind 
modificarea Actului Constitutiv 
al Societății pentru a reflecta noul 
capital social al Societății după 
majorarea acestuia, sub rezerva 
aprobării majorării de către Auto-
ritatea de Supraveghere Finan-
ciară, după cum urmează: 
„Art.6.„Capital Social” din Actul 
Constitutiv se va modifica şi se va 
citi după cum urmează: „Arti-
colul 6 Capital Social. 6.1.Capitalul 
social al Societății este în valoare de 
43.288.761,60RON, divizat în 
216.443.808 acțiuni nominale cu 
valoarea nominală de 0,2RON 
fiecare. Întregul capital social este 
subscris şi vărsat. 6.2.Structura 
capitalului social al Societății este 
d u p ă  c u m  u r m e a z ă : 
43.288.761,60RON plătit în 
n u m e r a r  d i n  c a r e 
1 0 . 2 8 6 . 8 3 9 , 8 0 R O N  ş i 
7.739.118,22EUR, calculat în lei la 
un curs valutar de 4,2643RON/
EURO.” Art.11.„Acționari. Struc-
tura Acționariatului” se va modi-
fica şi se va citi după cum 
urmează: „11.1.La data încheierii 
Actului Constitutiv, acţionarii 
Societăţi i  sunt următori i : 
CERTASIG HOLDINGS sa, 
societate constituită şi organizată 
în baza legislaţiei din Luxemburg, 
cu numărul de înregistrare B 
90170 la RCS Luxemburg, cu 
sediul în Luxemburg, 3, Avenue 
Monterey L -2163, Luxembourg, 
d e ţ i n â n d  u n  n u m ă r  d e 

215.181.278 acţiuni, fiecare 
acţiune având valoarea de 
0,2RON, corespunzând unei 
contribuţii la capitalul social de 
43.036.255,60RON, din care 
1 0 . 0 3 4 . 3 3 3 , 8 L e i  ş i 
7.739.118,22EUR, reprezentând 
99,41669% din capitalul social; şi 
alţi 99 acţionari tip listă astfel: 
Listă asociaţi persoane fizice. 
Denumire: Lista având 95 de 
acționari. Aport la capital: 
199.382RON. Număr acţiuni: 
996.910. Cota de participare la 
b e n e f i c i i  ş i  p i e r d e r i : 
0 ,46059%/0,46059%. Listă 
asociați persoane juridice. Denu-
mire: Listă având 4 acţionari. 
Aport la capital: 53.124RON. 
Număr acţiuni: 265.620. Cota de 
participare la beneficii şi pierderi: 
0,12272%/0,12272%. Cei 99 de 
acționari deţin împreună un 
număr de 1.262.530 acţiuni, 
fiecare cu o valoare nominală de 
0,2RON, corespunzând unei 
contribuţii la capitalul social de 
2 5 2 . 5 0 6 R O N  d i n  c a r e 
252.506RON şi 0EUR, reprezen-
tând 0,58331% din capitalul 
social. 11.2.Structura completă a 
acționariatului este prezentată în 
Anexa 1, care urmează să fie 
considerată ca făcând parte inte-
grantă din prezentul Act Consti-
t u t i v . ”  6 . N u m i r e a  ş i 
împuternicirea unor reprezen-
tanți ai Societății şi ai acţionarilor 
pentru a întreprinde toate acţiu-
nile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor Adunării 
Generale a Acţionarilor convo-
cate prin prezenta şi efectuarea 
tuturor formalităţilor aferente 
necesare ,  inclusiv  pentru 
semnarea Actului Constitutiv 
Actualizat al Societății conform 
prevederilor de mai sus. Toate 
documentele relevante cu privire 
la sus-menţionata ordine de zi vor 
fi disponibile pentru a fi consul-
tate la sediul Societății. Acţionarii 
Societății  pot participa la 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor CERTASIG 
-Societate de Asigurare şi Reasi-
gurare SA personal sau prin 
intermediul unui reprezentant, în 
baza unei procuri speciale, 
conform legii şi Actului Consti-
tutiv al Societăţii. Procurile 
speciale în original vor fi depuse 
la sediul Societăţii cu 48 de ore 
înainte de data stabilită pentru 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor Societății. 
Data: 17.09.2018. Ivan Vohlmuth, 
Preşedintele Consiliului de Admi-
nistrație.
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LICITAȚII  
l SC Bomas Distributions SRL 
prin lichidator, anunta vanzarea 
la licitatie publica bunurilor aflate 
in patrimoniul  societat i i , 
respectiv magazine tip termopan, 
pretul de pornire al licitatiei fiind 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile 
vor avea loc pe data de: 
2 1 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  2 5 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
2 7 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  0 2 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
0 4 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  0 9 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  1 6 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
1 8 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  2 3 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
2 5 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  3 0 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
0 1 . 1 1 . 2 0 1 8 ,  0 6 . 1 1 . 2 0 1 8 , 
0 7 . 1 1 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 1 1 . 2 0 1 8 , 
1 3 . 1 1 . 2 0 1 8 ,  1 5 . 1 1 . 2 0 1 8 , 
20.11.2018, 22.11.2018, orele 
12.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul 
in Bucuresti, sector 1, B-dul Lascar 
Catargiu, nr.54, organizeaza lici-
tatie publica deschisa pentru inchi-
rierea unui teren in suprafata de 
60mp, situat in municipiul Iasi, Str. 
Aviatiei, nr.2 Judetul Iasi, parcela 
CC1(24), cu acces din str. Aviatiei, 
nr. Cad. 5203, inscris in CF cu nr. 
131860 cu destinatia -amplasare 
antena GSM. Data limita pentru 
depunerea  ofer te lor  es te 
27.09.2018, ora 10,00 la sediul AR. 
Data de deschidere a ofertelor este 
27.09.2018, ora 11,00. Spatiile se 
vor inchiria pentru o perioada de 
10 ani. Caietul de sarcini se poate 
ridica de la sediul AR. Tel/fax. 
021.312.36.19.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Tehno Trans SRL anunta deschi-
derea procedurii simplificate a 
falimentului prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 in dosarul nr. 
5319/118/2018 af lat pe rolul 
Tribunalului Constanta - Sectia 
a-II-a Civila. Termenul limita 
pentru depunerea declaratiilor de 
creanta 25.10.2018. Termen de 
verificare a creantelor, intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
preliminar al creantelor la 
02.11.2018. Termen de intocmire 
si afisare a tabelului definitiv 
27.11.2018. Sedinta adunarii 
generale a creditorilor la data de 
27.11.2018.

l Lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica terasa in suprafata 
de 432 mp situata in Bucuresti, 
Str. Constantin Ghercu nr. 16, 18, 
20, 22 proprietatea debitoarei S.C 
Printesa Mea Impex SRL, la 
pretul de 41.100 euro. Licitatia va 
avea loc in zilele de 21, 24 si 28 
septembrie 2018, orele 16 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot 
obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar. Relatii suplimentare la 
tel. 0728.878298.

l Debitorul SC Aqua Trans 
Edilitar SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Bunuri 
mobile (tuburi de presiune din 
beton precomprimat de tip 
PREMO)  în valoare de 79.378,2 
lei exclusiv TVA; 2.Bunurile se 

vând individual. Prețul Caietului 
de Sarcini pentru bunurile aflate 
în patrimoniul debitoarei SC 
Aqua Trans Edilitar SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
de pornire al licitaților pentru 
bunurile mobile aparținând SC 
Aqua Trans Edilitar SRL este de 
90% din valoarea stabilită prin 
raportul de evaluare exclusiv 
TVA. Participarea la licitație este 
condiționată de:  -consemnarea în 
contul de lichidare nr. RO64 
UGBI 0000 7920 0298 9RON 
deschis la Credit Agricole Bank 
Romania până la orele 14.00 am 
din preziua  stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului 
de sarcini pentru bunurile mobile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru bunurile mobile aflate în 
patrimoniul debitoarei prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 03.10.2018, ora 13.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de 
1 0 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  1 7 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
24.10.2018, 31.10.2018,  ora 13.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul social al lichi-
datorului judiciar din str. Buzești. 
nr.71, et.5, cam 502-505, sect. 1, 
București. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Anunțul poate fi vizu-
alizat și pe site www.dinu-urse.ro.

l UAT Comuna Ciulniţa, 
Judeţul Ialomiţa concesionează 
prin licitaţie publică deschisă un 
număr de 7 loturi destinate 
construirii de locuinţe, cu supra-
feţe cuprinse între 501 mp și 900 
mp, situate în Ansamblul Rezide-
ţial Ciulniţa- zona de Nord.Infor-
maţii suplimentare se regăsesc în 
documentaţia de atribuire și 
caietul de sarcini. Documentaţia 
de atribuire se poate procura de 
la Primăria comunei Ciulniţa, sat 
Ciulniţa, str. Matei Basarab, 
nr.68, Jud. Ialomiţa, comparti-
mentul Cadastru si Urbanism.
Data și locul la care se va deșfă-
șura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor:12.10.2018, ora 
13:00 la Sediul administrativ al 
UAT comuna Ciulniţa, respectiv 
sat Ciulniţa, str. Matei Basarab, 
nr.68, com. Ciulniţa, Jud. 
Ialomiţa.Data limită de depunere 
a ofertelor: 11.10.2018, ora 15:00. 
În cazul în care nu se adjudecă 
toate loturile, ședinţele de licitaţie 

se vor repeta în ziua de vineri, 
ora13:00, din prima și a treia 
săptămână  a fiecărei luni calen-
daristice, data limită pentru 
ofertelor fiind în acest caz ziua de 
joi, ora 15:00. Informaţii supli-
mentare:tel 024321808 Comparti-
mentul Cadastru si Urbanism.

l Primăria municipiului Piatra-
Neamţ anunţă Organizarea licita-
ţiei publice deschise în vederea: 
Închirierii unui teren suprafață 
de 5 mp, teren proprietatea 
Municipiului Piatra-Neamţ, în 
vederea amplasării unui chioșc cu 
destinația de comerț cu produse 
nonalcoolice, băuturi răcoritoare, 
cafea, înghețață,  situat în str. 
Baltagului, nr.8, în conformitate 
cu HCL nr.226 din 26.07.2018. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 119,55 lei/mp/an,  conform 
HCL nr.355 din 21.12.2017. 
Închirierii unui teren suprafață 
de 5 mp, teren proprietatea 
Municipiului Piatra-Neamţ, în 
vederea amplasării unui chioșc cu 
destinația de comerț cu produse 
nonalcoolice, băuturi răcoritoare, 
cafea, înghețață,  situat în str. 
Baltagului, nr.8, în conformitate 
cu HCL nr.226 din 26.07.2018. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 119,55 lei/mp/an,  conform 
HCL nr.355 din 21.12.2017. 
Inchirierii unui teren suprafață 
de 5 mp, teren proprietatea 
Municipiului Piatra-Neamţ, în 
vederea amplasării unui chioșc cu 
destinația de comerț cu produse 
nonalcoolice, băuturi răcoritoare, 
cafea, înghețață,  situat în str. 
Baltagului, nr.8, în conformitate 
cu HCL nr.226 din 26.07.2018.  
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 119,55 lei/mp/an,  conform 
HCL nr.355 din 21.12.2017. 
Închirierii unui teren suprafață 
de 5 mp, teren proprietatea 
Municipiului Piatra-Neamţ, în 
vederea amplasării unui chioșc cu 
destinația de comerț cu produse 
nonalcoolice, băuturi răcoritoare, 
cafea, înghețață,  situat în str. 
Baltagului, nr.8, în conformitate 
cu HCL nr.226 din 26.07.2018. 
Preţul de pornire la licitaţie este 
de 119,55 lei/mp/an,  conform 
HCL nr. 355 din 21.12.2017. 
Vânzării bunului imobil - teren 
proprietate privată a Munici-
piului Piatra-Neamţ, în suprafaţă 
de 354 mp, situat în str. Dimitrie 
Ernici, f.n. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 155.839,5 lei 
conform HCL nr.192 din 
22.06.2018. Licitaţia  va avea loc 
în data de 5 octombrie 2018, ora 

14:00, la sala de ședinţe a Primă-
riei municipiului Piatra-Neamţ,  
cu sediul în str. Ştefan cel Mare 
nr.6-8. Înscrierile si depunerea 
ofertelor se fac până la data de 
04.10.2018, ora 16:30, inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra-
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 
6-8,  Direcția Patrimoniu, zilnic, 
între orele 8:00 - 16:30, de unde se 
poate achiziţiona și documentaţia 
licitaţiei. Relaţii suplimentare la 
telefon 0233/218991, interior 152, 
zilnic între orele 8:00 -16:30.

l Anunț de licitație privind 
concesionarea prin licitație 
publică a imobilelor - teren și 
construcții - aferente Taberei 
școlare Vânătorul, situată în 
comuna Moroeni,  af late în 
proprietatea publică a județului 
Dâmbovița. 1.Informații gene-
rale privind concedentul: Consi-
liul Județean Dâmbovița  cu 
sediul în Târgoviște, Piața Trico-
lorului nr.1, cod fiscal 4280205, 
te lefon  0245/207600 ,  fax 
0245/212230, e-mail: consjdb@
cjd.ro, organizează licitație 
publică pentru concesionarea 
prin licitație publică a Taberei 
școlare Vânătorul. 2. Informații 
generale privind obiectul conce-
siunii:  Tabăra școlară Vânătorul, 
aflată în domeniul public al jude-
țului Dâmbovița, este situată în 
comuna Moroeni ,  județul 
Dâmbovița, pe DJ 714 A care 
pornește din comuna Moroeni 
(Pucheni) până la cariera 
Lespezi. Tabăra este amplasată 
pe teritoriul Parcului Natural al 
Munților Bucegi, pe valea supe-
rioară a râului Ialomița, în veci-
nătatea lacului și hidrocentralei 
Dobrești, la o altitudine de 960 
m. Tabăra școlară Vânătorul este 
compusă din teren în suprafață 
9.965 mp și construcții în supra-
față construită de 1.140 mp. 3. 
Informații privind documentația 
de atribuire: 3.1. Modalitatea 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă, de la 
sediul Consiliului Județean 
Dâmbovița, Direcția adminis-
trarea patrimoniului, etaj VII, 
camera 128. 3.2. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
unui exemplar din documentația 
de atribuire, potrivit prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guver-
nului nr.54/2006: costul docu-
mentației de atribuire este de 300 
lei și se achită numerar la casi-
eria Consil iului  Județean 


