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OFERTE SERVICIU
l S.C. Nicola Speditione S.R.L. anga-
jeaza sofer TIR de cetatenie turca, 
pentru transport international. phone: 
0746011117.

l Mayr Melnhof Packaging Romania 
SRL angajează Inginer Producție (cod 
COR 215205). CV-urile se depun online 
la adresa: office.romania@mm-packa-
ging.com până la data de 23.11.2018.

l Wirecard Romania SA angajează 4 
Programatori COR 251202. Condiții: 
vechime în domeniu minim 3 ani, cunoș-
tințe temeinice de lb. engleză și limbaje 
de programare: C, C++, Java sau 
Python. CV-urile se primesc pe adresa: 
hr.ro@wirecard.com.

l Liceul Teoretic Amarăștii de Jos, cu 
sediul în localitatea Amărăștii de Jos, str.
Principală, nr.1000A, județul Dolj, orga-
nizează concurs contractual vacant pe 
perioadă nedeterminată a funcțiilor 
contractuale de execuție vacante, de: 
Fochist, în cadrul structurii Grădinița cu 
program normal Ocolna (0,5 normă), 
Fochist în cadrul structurii Școlii 
Gimnaziale Ocolna- (0,5 normă). 
Concursul se va desfasura astfel: 12 
decembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă; 
13 decembrie 2018, ora 10.00 proba 
interviu. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractual de fochist 
sunt: Certificat de calificare în meseria 
de fochist; diplomă de absolvire a 
ciclului gimnazial; nu necesită vechime. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial la sediul Liceului Teoretic 
Amărăștii de Jos. Relaţii suplimentare se 
pot obtine la secretariatul Liceului 
Teoretic Amărăștii de Jos, persoana de 
contact: Marcu Ramona Mihaela, 
telefon: 0251.374.023.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa locali-
tatea București, Șos.Vergului, nr.12, 
Sector 2, organizează la sediul spitalului 
concurs pentru ocuparea următorului 

post vacant contractual de conducere, 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, de șef Serviciu -Serviciul 
Administrativ Tehnic. Condiţiile gene-
rale și specifice: -Diplomă de licenţă 
studii superioare; -2 ani vechime în 
specialitate; -Minim 1 an vechime în 
domeniul sanitar. Data concursului: 
12.12.2018, ora 11.00 -proba scrisă; 
17.12.2018 -interviul, ora 11.00. Data-li-
mită de depunere a dosarelor: 
04.12.2018, până la ora 15.00. Calen-
darul de desfășurare a concursului, 
bibliografia și tematica se afișează la 
sediul și pe site-ul spitalului: www.spital-
malaxa.ro. Date de contact: Ec.Anghel 
Daniela, tel.021.255.50.85.

l Primăria Comunei Cenad, cu sediul 
în localitatea Cenad, str.Principală, 
nr.652, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de: 
-numele funcției: 1 post -muncitor cali-
ficat IV (Sector administrativ), conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 14.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele: 
-condiții generale conform art.3 al Regu-
lamentului-cadru aprobat prin HG 
nr.286 din 23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare; -condiții speci-
fice -să fie absolvent de studii liceale /
postliceale/școală profesională în dome-
niile lăcătuș, lăcătuș mecanic, mecanic 
sculer matrițer, mecanic de mașini și 
utilaje; -permis de conducere -categoria 
B; -vechime în specialitatea studiilor 
absolvite- nu necesită vechime. Candi-
dații vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la seriul Primăriei 
Comunei Cenad. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Cenad, 
persoană de contact: Marianuț Miroslav, 
telefon: 0256.374.501, fax: 0256.374.501, 
e-mail: primaria@cenad.ro

l Biblioteca Judeţeană „V.Voiculescu”, 
cu sediul central în localitatea Buzău, 
bulevardul Unirii, numărul 140A, 

judeţul Buzău, CUI: 8550646, telefon: 
0238.721.509, fax: 0238.717.283, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale vacante de secretar, 
studii medii, din cadrul Serviciului 
Financiar-contabilitate, administrativ, 
deservire. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale, 
conform art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condiţii 
necesare participării la concurs și 
ocupării funcţiei contractuale sunt: 
-studii medii; -vechime în specialitate: 
minimum 3 ani; -cunoașterea unei limbi 
de circulație internațională, nivel mediu 
(limba engleză); bune cunoștințe de 
operare PC (Windows, Microsoft Office, 
Word, Excel, Internet Explorer). 
Concursul se va organiza conform calen-
darului următor: -04 decembrie 2018, 
ora 14.00, termenul-limită de depunere a 
dosarelor; -12 decembrie 2018, ora 10.00, 
proba scrisă; -17 decembrie 2018, ora 
10.00, proba practică; -19 decembrie 
2018, ora 10.00, interviul. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
central al bibliotecii situate în Bulevardul 
Unirii, numărul 140A, sau la numărul de 
telefon: 0238.721.509, interior: 103 
-Compartimentul Resurse umane.

l Unitatea Militară 01912 Borcea, cu 
sediul în com.Borcea, Blocuri Bărăganu, 
jud.Călărași, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de personal 
civil contractual de operator control 
spaţiu aerian III, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.12.2018, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 18.12.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 28.12.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii liceale cu diplomă de 
bacalaureat; -6 luni vechime în muncă; 
-apt medical grupa 4D (personal care 
desfășoară activităţi aeronautice). 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 

sediul UM 01912 Borcea. Relaţii supli-
mentare la sediul UM 01912 Borcea, 
persoană de contact: Gheorghe Nelu, 
telefon: 0243.362.580, interior: 177, fax: 
0243.361.012, e-mail: bz86aer@roaf.ro

l Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș, cu sediul în localitatea 
Pitești, strada Victoriei, nr.18, județul 
Argeș, organizează concursul pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante, conform HG nr. 286/23.03.2011, 
după cum urmează: -bibliotecar, studii 
superioare, debutant, la compartimentul 
Comunicarea Colecțiilor și Informare 
Comunitară- 2 posturi; -bibliotecar, 
studii medii, treapta II, la comparti-
mentul Comunicarea Colecțiilor și 
Informare Comunitară- 1 post; -biblio-
tecar, studii superioare, gradul II, la 
compartimentul Prelucrarea și Organi-
zarea Colecțiilor- 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă, în data de 
12.12.2018, ora 9.00; -interviul, în data 
de 18.12.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-funcția: bibliotecar, studii superioare, 
debutant: studii superioare dovedite cu 
diplomă de licență sau echivalent, 
vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului- nu este necesară, 
cunoașterea unei limbi străine de circu-
lație internațională- nivel mediu, cunoș-
tințe de operare pe calculator; -funcția: 
bibliotecar, studii medii, treapta II: studii 
liceale dovedite cu diplomă de bacalau-
reat, vechimea în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului- minim 6 luni, 
cunoașterea unei limbi străine de circu-
lație internațională- nivel mediu, cunoș-
tințe de operare pe calculator; -funcția: 
bibliotecar, studii superioare, gradul II: 
studii superioare dovedite cu diplomă de 
licență sau echivalent; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului- minim 6 luni, cunoașterea unei 
limbi străine de circulație internațională- 
nivel mediu, cunoștințe de operare pe 
calculator. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, dar nu mai târziu de 04.12.2018, 
ora 15.30, la sediul: localitatea Pitești, 
strada Victoriei, nr.18, județul Argeș. 
Relații suplimentare la sediul din locali-
tatea Pitești, strada Victoriei, nr.18, 
județul Argeș, persoană de contact: 
Voicu Gabriela, telefon: 0248.223.030/
int.114.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în localitatea Slatina, strada Bule-
vardul Sfântul Constantin Brâncoveanu, 
nr.3, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale 
temporar vacante de execuţie de: 
-Compartiment Centru Spa -fiziokineto-
terapeut (număr posturi: 2) -perioadă 
determinată, conform temeiului legal 
HG nr.286/2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -depunere dosare concurs: 
20.11.2018-26.11.2018; -selecția dosa-
relor: 27.11.2018; -proba scrisă: 
05.12.2018, ora 10.00; -interviul: 
10.12.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
Condiţii specifice: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în specializarea fiziokinetotera-
peut; -atestat de liberă practică; -vechime 
în specialitatea studiilor- minimum 6 
luni. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni până 
joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între 
orele 08.00-14.00, sau la telefon: 
0349.738.657.

l Filiala Județeană Prahova a Asocia-
ției Comunelor din România, CIF: 
17415800, cu sediul în comuna Cornu, 
județul Prahova, nr.750, adresa de 
contact: Comuna Blejoi, sat Blejoi, 
nr.1003, județul Prahova, telefon-fax: 
0244.410.660 și 0244.410.445, e-mail: 
acorprahova2017@yahoo.com, organi-
zează începând cu 12 decembrie 2018 
concurs pentru ocuparea unui număr 
de 4 posturi vacante de auditor public 
intern -personal contractual. Concursul 
se va desfășura astfel: Probele de 
concurs: Proba scrisă- 12 decembrie 
2018, ora 10.00; Proba interviu se va 
anunța ulterior; Interviul de avizare se 
va anunța ulterior. Depunerea dosarelor 
se va face în perioada 19 noiembrie 
2018-3 decembrie 2018, între orele 8.00-
13.00, la sediul comunei Blejoi, județul 
Prahova, telefon: 0244.410.445; 410.660, 
interior: 116. Selecția dosarelor va avea 
loc în data de 5 decembrie 2018. Data și 
ora probei interviu și a interviului de 
avizare se vor anunța prin publicare la 
sediul Comunei Blejoi, sat Blejoi, 
nr.1003, o dată cu anunțarea rezulta-
telor probei anterioare. Condiții gene-
rale de participare: Toţi candidaţii vor 
îndeplini condiţiile generale prevăzute 
de art.3 din HG nr. 286/2011, Regula-
mentul-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiții specifice: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în următoarele domenii: Inginerie 
civilă, Arhitectură, Urbanism, Calcula-
toare și tehnologia informației, Drept, 
Științe economice, Finanțe bănci;  
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare- minim 3 ani; -posesor de permis de 
conducere, categoria B. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Comunei Blejoi, 
judeţul Prahova, și pe site-ul UAT 
Blejoi: www.primariablejoi.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Comunei Blejoi și la numărul de 
telefon: 0244.410.445, interior: 116.

l Primăria Comunei Bustuchin, judeţul 
Gorj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante 
de șofer, treapta profesională I, în cadrul 
Compartimentului alimentare cu apă, 
canalizare, iluminat public, transport, 
administrarea domeniului public și 
privat din Aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Bustuchin, județul 
Gorj. Concursul se desfășoară la sediul 
Primăriei Comunei Bustuchin, judeţul 
Gorj, astfel: -proba scrisă în data de 12 
decembrie 2018, ora 13.00; -proba 
interviu în data 14 decembrie 2018, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -Nivelul studiilor: 
studii generale; -Permis de conducere 
categoriile „B și D”; -Vechime în meserie 
(șofer categoria D)- 3 ani; -Atestat profe-
sional pentru conducători auto care 
efectuează transport de persoane, în 
termen de valabilitate; -Certificat de 
competență profesională pentru trans-
portul rutier de persoane, în termen de 
valabilitate. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Bustuchin, judeţul Gorj. 
Dosarul de înscriere trebuie să conţină, 
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în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute de art.6 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Biblio-
grafia stabilită pentru concurs și actele 
necesare depunerii dosarului se afișează 
la sediul Primăriei Comunei Bustuchin 
și pe site-ul: www.primaria-bustuchin.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei Comunei Bustuchin, 
compartimentul secretariat adminis-
trativ, telefon: 0253.475.125, e-mail: 
primariabustuchin@yahoo.com.

l Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Vâlcea organi-
zează în data de 19.12.2018, ora 10.00 
(proba scrisă), concurs pentru ocuparea 
unei funcții publice de execuție mențio-
nată mai jos, vacantă în structura insti-
tuției, iar data susținerii interviului va fi 
anunțată după proba scrisă, având loc în 
maxim 5 zile lucrătoare de la susținerea 
primei probe: -1 consilier, clasa I, grad 
profesional principal, la Serviciul Labo-
rator Sanitar Veterinar și pentru Sigu-
ranța Alimentelor. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, la secre-
tariatul instituției și vor conţine docu-
mentele menționate la art.49 alin.1 lit.a-f 
din HG nr.611/2008, privind cariera 
funcționarilor publici. Solicitanții 
trebuie să facă dovada studiilor universi-
tare de licență cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în specialitatea medicină 
veterinară și o vechime în specialitatea 
funcției de minim 5 ani, pentru 
ocuparea funcției respective. Relaţii 
suplimentare și bibliografia privind 
desfășurarea concursului se pot obține 
de la Compartimentul Resurse Umane, 
persoană de contact: cons.jur.Pătruț 
E l e n a ,  t e l . 0 3 5 0 . 4 0 9 . 9 5 1  s a u 
0250.713.819.

l Primăria Comunei Ceptura, cu sediul 
în Comuna Ceptura, nr.266, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de muncitor calificat -antrenor coordo-
nator -un post, din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Ceptura, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea regula-
mentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Concursul 
se organizează și se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Ceptura, 
judeţul Prahova, astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.12.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14.12.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -minim 10 clase; -vechime 
în muncă -cel puţin 10 ani; -experienţă 
specifică -cel puţin 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Ceptura. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia sunt 
afișate la sediul Primăriei Comunei 
Ceptura, judeţul Prahova. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0244.445.002, 
int.104.

l Inspectoratul Școlar Județean Călă-
rași, cu sediul în municipiul Călărași, 

jud.Călărași, str.Sloboziei, nr.28-30, 
organizează concurs pentru ocuparea, 
pe perioadă nedeterminată, a 2 (două) 
funcții contractuale de execuție vacante 
de: I) Auditor IA (S) -personal care 
desfășoară activități la compartimentul 
audit- 1 post. Pentru a ocupa postul 
contractual vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții 
specifice: -Studii superioare economice 
de lungă durată/studii universitare de 
licenţă; -Vechime în specialitatea studi-
ilor de minim 3 ani; -Vechime minimă de 
1 an în funcţia de auditor public intern; 
-Cunoștinţe de operare pe calculator. 
Până la data probei scrise, candidaţii vor 
depune la dosarul de concurs avizul 
favorabil al Ministerului Educaţiei Naţi-
onale, în conformitate cu prevederile 
OMEN nr.5509/16.11.2017, pentru apro-
barea Normelor metodologice privind 
organizarea și exercitarea activităţii de 
audit public intern la nivelul Ministe-
rului Educației Naționale. Pentru obţi-
nerea avizului, candidaţii pentru funcţia 
de auditor intern depun la Comparti-
mentul Audit Public Intern din cadrul 
Ministerului Educației Naționale un 
dosar care cuprinde următoarele docu-
mente: a)curriculum vitae; b)o declaraţie 
privind respectarea prevederilor art.22 
din Legea nr.672/2002, referitoare la 
incompatibilităţile auditorilor interni; c)
o lucrare în domeniul auditului public 
intern; d) două scrisori de recomandare 
de la persoane cu experienţă în dome-
niul auditului intern. În cazul în care 
avizul este nefavorabil, candidatul nu 
poate participa la concursul pentru 
ocuparea postului de auditor public 
intern din cadrul ISJ Călărași. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -11 decembrie 
2018, ora 10.00: proba scrisă; -13 decem-
brie 2018, ora 10.00: interviul; II) Consi-
lier IA (S) -personal care desfășoară 
activități la compartimentul financi-
ar-contabil- 1 post. Pentru a ocupa 
postul contractual vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții specifice: -Studii superioare 
economice de lungă durată/studii 
universitare de licenţă; -Vechime în 
specialitatea studiilor de minim 3 ani; 
-Vechime minimă de 1 an pe funcție 
financiar-contabilă; -Cunoștinţe de 
operare pe calculator. Concursul se va 
organiza conform calendarului următor: 
-11 decembrie 2018, ora 10.00: proba 
scrisă; -13 decembrie 2018, ora 10.00: 
interviul. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în perioada 
19.11.2018-03.12.2018 la sediul Inspecto-
ratului Școlar Judeţean Călărași. Condi-
ţiile de participare la concurs și 
bibliografia stabilită se afișează la sediul 
Inspectoratului Școlar Judeţean Călă-
rași. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Inspectoratului Școlar Judeţean 
Călărași. Persoană de contact: Horodni-
ceanu Dan Mihai, telefon: 0242.315.949, 
fax: 0242.312.810.

l Primăria Comunei Nereju, cu sediul 
în localitatea Nereju, județul Vrancea, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de șef 
SVSU, la compartimentul Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență, din 
cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nereju, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.XII.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 17.XII.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: a)studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 

bacalaureat; b)vechime în muncă: cel 
puţin 5 ani; c)permis de conducere cate-
goria B. 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 Nereju, județul Vrancea. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăria 
Nereju, persoană de contact: Sbîrciog 
Cristian-Eduard, telefon: 0237.266.200, 
fax: 0237.266.149, e-mail: primariane-
reju@yahoo.com

l Primăria Comunei Jucu, cu sediul în 
localitatea Jucu de Sus, str.-, nr.112, 
judeţul Cluj, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
consilier superior, Compartiment Conta-
bilitate, 1 post. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
21.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 27.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţe economice; 
-vechime: minim 7 ani; -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările și completările ulteri-

oare. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Jucu, localitatea 
Jucu de Sus, nr.112, judeţul Cluj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăria 
Comunei Jucu, localitatea Jucu de Sus, 
nr.112, judeţul Cluj, persoană de 
contact: Hodis Brindusa, telefon: 
0264.233.084, fax: 0264.233.086, e-mail: 
office@primariajucu.ro.

l Subscrisa Comuna Stănești, cu sediul 
în loc.Stănești, str.Primăriei, nr.5, jud.
Giurgiu, CUI: 5123772, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de muncitor neca-
lificat și referent debutant. Număr 
p o s t u r i :  2 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.12.2018, ora 10.00 (ambele posturi); 
-Proba practică în data de 13.12.2018, 
ora 10.00 (ambele posturi); -Proba 
interviu în data de 14.12.2018, ora 10.00 
(pentru postul de referent debutant). 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: generale (8 clase) 
-pentru muncitor necalificat și studii 
medii (12 clase) -pentru referent debu-
tant; -vechime: fără vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul din comuna Stănești, cu sediul în 
loc.Stănești, str.Primăriei, nr.5, jud.
Giurgiu. Relaţii suplimentare la sediul 
Comunei Stănești, persoană de contact: 
Ţigănilă Mihaela, telefon: 0246.235.107, 
fax: 0246.235.107, e-mail: secretar@
primaria-stanesti.ro.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual temporar vacant, conform 
HG nr.286/2011, de referent IA la Biroul 
RUNOS și Contencios. Calendar 
concurs: -5.12.2018, ora 12.00- proba 
scrisă; -7.12.2018, ora 12.00- proba prac-
tică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul RUNOS 
și Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc până la data 
de 27.11.2018, ora 12.00, și vor cuprinde 
următoarele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de 
naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în muncă; 
-fișa medicală; -curriculum vitae; -reco-
mandare de la ultimul loc de muncă, 
acolo unde este cazul; -cazier judiciar. 
Taxă concurs: 100Lei. Condiţii specifice 
pentru postul de referent IA: -studii: 
diplomă de bacalaureat; -nu se solicită 
vechime în specialitate. Relaţii supli-
mentare referitoare la tematica și biblio-



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Luni, 19 noiembrie 2018

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

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

grafie se pot obţine de la sediul unităţii 
sau la telefon: 0230.312.023, între orele 
7.30-16.00. Persoană de contact: Mera 
Nicoleta.

l Spitalul Orăşenesc Găeşti, cu sediul în 
localitatea Găeşti, strada 13 Decembrie, 
număr 170, judeţul Dâmboviţa, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractual vacante: asistent 
medical generalist PL -Compartiment 
Primiri Urgenţe, număr posturi: 2 
posturi, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 13 decembrie 2018, ora 
09.00; -Proba practică în data de 18 
decembrie 2018, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 20 decembrie 2018, 
ora 09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau echiva-
lentă cf.HG nr.797/1997; -vechime în 
specialitatea postului: 6 luni vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Găeşti. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spital 
Orăşenesc Găeşti, persoană de contact: 
economist Marinescu Gratiela, telefon: 
0245.711.189, fax: 0245.711.028.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în 
localitatea Suceava, str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.1, județul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de secretar, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 12 decembrie 2018, ora 
14.00; -Proba interviu în data de 13 
decembrie 2018, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -are 
cetățenie română sau a altor state 
membre UE; -cunoaşte limba română 
scris şi citit; -studii superioare; -absol-
virea cu examen de diplomă a unei 
instituții de învățământ superior în 
domeniul economic şi/sau absolvirea 
învățământului postliceal cu speciali-
tatea tehnician în activități de secreta-
riat, conform art.250 din Legea 
Educației Naționale; -vechimea în 
domeniu nu este obligatorie; -vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale (minim 18 ani împliniți); -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinței medicale elibe-
rată de medicul de familie sau de unități 
sanitare abilitate; -nu a fost condamnat 
definitiv pentru săvârşirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârşite cu intenție; -are competențe de 
operare pe calculator. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1 Suceava, respectiv în 
perioada 19 noiembrie-03 decembrie 
2018. Relații suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava, 
persoană de contact: Grig Beatrice 
Corina, telefon: 0230.522.497, fax: 
0230.522.497, e-mail: scoala1suceava@
yahoo.com.

l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru 
Copii „Sf.Maria” Iaşi organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor posturi temporar 
vacante, pe perioadă determinată, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 

286/2011, modificată şi completată de 
HG 1027/2014: 1.Secția clinică pedia-
trie V: -1 post de asistent medical prin-
cipal cu studii postliceale; 2.Secția 
clinică chirurgie pediatrică I: -1 post de 
asistent medical principal cu studii 
postliceale. Concursul constă în urmă-
toarele etape succesive: selecţia dosa-
relor de înscriere, proba scrisă şi proba 
interviu. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: 1.Ultima zi pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere este 
26.11.2018, ora 15.30. 2.Data şi ora 
organizării probei scrise: 07.12.2018, 
ora 12.30. 3.Data şi ora interviului: 
13.12.2018, ora 11.00. 4.Locul depu-
nerii dosarelor şi al organizării 
probelor de concurs: Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi, 
strada Vasile Lupu, nr.62. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de asistent medical prin-
cipal cu studii postliceale: -studii: 
diplomă de şcoală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; 
-adeverință de grad principal; 
-vechime minim 5 ani ca asistent 
medical. Anunţul de concurs, biblio-
grafia şi tematica sunt afişate la avizier 
şi pe site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.
ro. Relaţii suplimentare se obţin de la 
persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs, serviciul resurse 
umane: telefon: 0232.264.266, int.157.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează 
concurs în data de 13.12.2018, pentru 
ocuparea unui post vacant de muncitor 
calificat I -bucătar la Serviciul adminis-
trativ, aprovizionare -transport, pe 
durată nedeterminată, nivel de studii 
medii. Condiţii specifice de participare: 
calificare în meseria de bucătar, 6 ani 
vechime în meserie şi diplomă de bacala-
ureat. Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
în data de 13.12.2018, ora 9.00- proba 
scrisă şi în data 18.12.2018, ora 9.00- 
proba interviu. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 03.12.2018 şi 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia şi tematica de 
concurs sunt afişate la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNOS sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l În baza prevederilor art.56 lit.„d”, 
art.58 alin.(2) lit.„b” şi alin.(3) din Legea 
nr.188/1999 -privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Primăria 
Comunei Gherghiţa, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie vacante 
din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, în data de 20 decembrie 
2018, ora 9.00 -proba scrisă, iar data şi 
ora interviului vor fi anunţate după 
proba scrisă, astfel: referent, clasa III, 
grad principal, compartiment Agri-
col-cadastru. Condiţii de participare: 
-Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -Cunoştinţe operare PC -nivel 
mediu; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare pentru exercitarea funcţi-
ilor publice de execuţie de grad 
profesional principal din clasa a III-a 
-minim 5 ani. Candidaţii pot depune 
dosarul de concurs la secretariatul comi-

siei de concurs la sediul Primăriei 
Comunei Gherghiţa în perioada 19 
noiembrie-10 decembrie 2018, de unde 
pot procura şi bibliografia necesară, 
aprobată de primarul comunei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Gherghiţa şi la 
tel.0730.819.163.

l Inspectoratul de Stat în Construcţii 
-ISC scoate la concurs următoarele 
funcţii publice de execuţie vacante pe 
perioadă nedeterminată: -Consilier, clasa 
I, grad profesional principal -1 post 
-Compartimentul Logistică -Biroul 
Logistică, Patrimoniu şi Parc Auto 
-Direcţia Economică şi Administrativ; 
-Consilier, clasa I, grad profesional 
debutant -1 post -Compartimentul 
Patrimoniu -Biroul Logistică, Patri-
moniu şi Parc Auto -Direcţia Economică 
şi Administrativ; -Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant -1 post -Serviciul 
Financiar-Salarizare -Direcţia Econo-
mică şi Administrativ; -Consilier, clasa I, 
grad profesional asistent -1 post 
-Compartimentul Economic -Adminis-
trativ -Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Olt. Proba scrisă a concur-
sului se va desfăşura în data de 
19.12.2018, ora 10.00, la sediul Inspecto-
ratului de Stat în Construcţii -ISC din 
Bucureşti, str.C.F.Robescu, nr.23, sector 
3. Data şi ora interviului se afişează 
obligatoriu o dată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
lll-a, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -ISC, etajul 5, camera 5. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se vor afişa la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construcţii -ISC şi 
pe site-ul ISC (www.isc.gov.ro). Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon: 021.318.17.00, inte-
rior: 126.

l Inspectoratul de Stat în Construcţii 
-ISC scoate la concurs următoarele 
funcţii publice de execuţie vacante pe 
perioadă nedeterminată: -Consilier 
juridic, clasa I, grad profesional debu-
tant -1 post Oficiul Juridic Inspectoratul 
Regional în Construcţii Sud Est; -Consi-
lier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant -1 post -Biroul Juridic Inspec-
toratul Regional în Construcţii Bucu-
reşti -Ilfov; -Consilier juridic, clasa I, 
grad profesional asistent 1 post Biroul 
Juridic Inspectoratul Regional în 
Construcţii Bucureşti Ilfov. Proba scrisă 
a concursului se va desfăşura în data de 
19.12.2018, ora 10.00, la sediul Inspecto-
ratului de Stat în Construcţii -ISC din 
Bucureşti, str.C.F.Robescu, nr.23, sector 
3. Data şi ora interviului se afişează 
obligatoriu o dată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -ISC, etajul 5, camera 3. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se vor afişa la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construcţii ISC şi pe 
site-ul ISC (www.isc.gov.ro). Informaţii 
suplimentare se pot obţine la numărul 
de telefon: 021.318.17.00, interior: 126.

l Inspectoratul de Stat în Construcţii 
-ISC scoate la concurs funcţia publică de 
execuţie vacantă pe perioadă nedetermi-
nată: Auditor, clasa I, grad profesional 
superior -1 post -Biroul Audit Public 
Intern. Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura în data de 20.12.2018, ora 
10.00, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -ISC din Bucureşti, 

str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Data şi 
ora interviului se afişează obligatoriu o 
dată cu rezultatele la proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea a lll-a, la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcţii 
-ISC, etajul 5, camera 3. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se 
vor afişa la sediul Inspectoratului de Stat 
în Construcţii -ISC şi pe site-ul ISC 
(www.isc.gov.ro). Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul de telefon: 
021.318.17.00, interior: 126.

l Inspectoratul de Stat în Construcţii 
-ISC scoate la concurs următoarele 
funcţii publice de execuţie vacante pe 
perioadă nedeterminată: -Inspector în 
construcţii, clasa I, grad profesional 
debutant -1 post -Serviciul Autorizare 
Laboratoare, Responsabili Tehnici cu 
Execuţia şi Diriginţi de Șantier -Direcţia 
Supravegherea Pieţei Produselor pentru 
Construcţii, Autorizare Laboratoare, 

Responsabili Tehnici cu Execuţia şi 
Diriginţi de Șantier; -Inspector în 
construcţii, clasa I, grad profesional 
superior -1 post -Compartimentul 
Control şi Inspecţie în Construcţii 
-Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Tulcea; -Inspector în construcţii, clasa I, 
grad profesional principal -1 post 
-Compartimentul Control şi Inspecţie în 
Construcţii -Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii  Dolj ;  -Inspector în 
construcţii, clasa I, grad profesional 
principal -1 post -Compartimentul 
Control şi Inspecţie în Construcţii 
-Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Olt; -Inspector în construcţii, clasa I, 
grad profesional superior -1 post -Biroul 
Control şi Inspecţie în Construcţii Sector 
2 -Inspectoratul în Construcţii al Muni-
cipiului Bucureşti; -Inspector în 
construcţii, clasa I, grad profesional 
superior -1 post -Biroul Control şi 
Inspecţie în Construcţii Sector 3 -Inspec-
toratul în Construcţii al Municipiului 
Bucureşti; -Inspector în construcţii, clasa 
I, grad profesional asistent -1 post 
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-Biroul Control şi  Inspecţie în 
Construcţii Sector 4 -Inspectoratul în 
Construcţii al Municipiului Bucureşti; 
-Inspector în construcţii, clasa I, grad 
profesional asistent -2 posturi -Biroul 
Control şi Inspecţie în Construcţii Sector 
5 -Inspectoratul în Construcţii al Muni-
cipiului Bucureşti; -Inspector în 
construcţii, clasa I, grad profesional 
superior -1 post -Biroul Control şi 
Inspecţie în Construcţii Sector 6 -Inspec-
toratul în Construcţii al Municipiului 
Bucureşti. Proba scrisă a concursului se 
va desfăşura în data de 20.12.2018, ora 
10.00, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -ISC din Bucureşti, 
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. Data şi 
ora interviului se afişează obligatoriu o 
dată cu rezultatele la proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 20 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea a lll-a, la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construcţii -ISC, 
etajul 5, camera 3. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se vor afişa 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -ISC şi pe site-ul ISC (www.
isc.gov.ro). Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon: 
021.318.17.00, interior: 126.

l Spitalul Județean de Urgență Slatina, 
jud.Olt, str.Crişan, nr.5, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de consilier juridic, gradul IA, şi a 
unui post vacant de consilier juridic 
debutant la Biroul juridic şi relații cu 
publicul. Condiţii specifice de partici-
pare: -pentru postul de consilier juridic, 
gradul IA: -diplomă de licență în drept, 
ştiințe juridice; -6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate; -pentru postul de consilier 
juridic debutant: -diplomă de licență în 
drept, ştiințe juridice. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina în data de 12.12.2018, 
ora 9.00- proba scrisă şi în data 
17.12.2018, ora 9.00- proba interviu. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului, până în 
data de 03.12.2018 şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Bibliografia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS 
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.

l Erată: Referitor la anunțul publicat în 
Jurnalul, din data de 16.11.2018, de 
către Inspectoratul de Stat în Construcții 
-ISC, privind organizarea unui concurs 
la data de 10.12.2018 (proba scrisă), 
pentru ocuparea unor funcții contrac-
tuale de execuție vacante de expert, 
gradul profesional debutant la Compar-
timentul Secretariat -Registratură, 
expert, gradul profesional debutant, la 
Compartimentul Registratură, IJC 
Botoşani din cadrul Inspectoratului de 
Stat în Construcții -ISC, menționăm că 
data corectă a susținerii probei scrise este 
de 11.12.2018.

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs în 
vederea ocupării următoarelor posturi: 
-3 posturi vacante personal contractual: 
asistent medical medicină generală 
-studii postliceale (PL) (contract indivi-
dual de muncă, durată nedeterminată); 
-1 post Secţia interne; -1 post Secţia 
chirurgie; -1 post Ambulatoriu de speci-
alitate; -3 posturi temporar vacante 

personal contractual- asistent medical 
medicină generală: studii postliceale 
(PL)- vechime minim 6 luni în speciali-
tate (contract individual de muncă, 
durată determinată); -1 post Secţia 
interne; -1 post Secţia interne-cronici; -1 
post secţia TBC; -3 posturi vacante 
personal contractual- infirmieră: -studii 
generale (contract individual de muncă, 
durată nedeterminată); -2 posturi Secţia 
TBC; -1 post Secţia interne-cronici; -1 
post temporar vacant personal contrac-
tual -infirmieră: studii generale (contract 
individual de muncă, durată determi-
nată) -compartiment obstetrică-gineco-
logie ;  -1  post  vacant  personal 
contractual- şofer: studii medii -posesor 
permis de conducere categoria B şi C 
-condiţii de vechime în specialitate 
minim 3 ani vechime în activitate ca 
şofer (contract individual de muncă, 
durată nedeterminată); -post la Compar-
timent transport întreținere auto; -2 
posturi vacante personal contractual 
-muncitori calificați (IV-I) la Comparti-
ment întreținere administrativ: -1 post 
zidar -calificare în meseria de zidar; -1 
post fochist -autorizație de fochist 
-vechime în specialitate minim 2 ani 
(contract individual de muncă, durată 
nedeterminată). Concursul se organi-
zează la sediul unității din Oraviţa, str.
Spitalului, nr.44, în conformitate cu 
prevederile HG.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Asistente 
medicale medicină generală: -proba 
scrisă: 11.12.2018, ora 09.00; -proba 
interviu: 14.12.2018, ora 09.00; Infir-
miere, şofer, zidar şi fochist: -proba 
scrisă: 11.12.2018, ora 13.00; -proba 
interviu: 14.12.2018, ora 13.00. Înscrie-
rile la concurs se fac în perioada 
22.11.2018-29.11.2018, ora 12.00, la 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare la 
secretariat spital  şi  la telefon: 
0734.882.968.

l Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Sf. 
Ştefan” Bucureşti organizează concurs 
în temeiul HG 286/2011 şi Ordinul MS 
nr. 1470/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare,  pentru ocuparea  pe  
perioada  nedeterminată a următoarelor 
funcţii contractuale vacante, după cum 
urmează: •1 (post) consilier juridic IA 
-1/2 norma -post vacant  Birou Achiziţii 
Publice şi Oficiu Juridic;  •1  (post) 
merceolog IA -post vacant  Birou Achi-
ziţii Publice şi Oficiu Juridic;  •2 ( 
posturi) registrator medical –posturi 
vacante Compartiment Evaluare şi 
Statistică Medicală; •1 ( post) îngriji-
toare -post vacant. Cerinte  necesare: 
-studii  de specialitate. Concursurile  se 
vor  desfăşura la sediul unităţii în Şos. 
Ştefan cel Mare nr.11 sector 2, Bucureşti, 
după următorul calendar: •data limita 
de înscriere: 04.12.2018 ora 15:00; •proba 
scrisă: 12.12. 2018 ora 10:00; •interviul: 
14.12.2018 ora 10:00. Date contact Birou 
RUNOS -tel. 021.210.39.36/109.

l Unitatea Militară 02033 Iaşi organi-
zează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului vacant 
Contabil II la biroul financiar. Condiţii 
de ocupare a postului: -studii medii ( 
diplomă de bacalaureat) şi/ sau altă 
formă de studii echivalente medii în 
domeniul financiar -contabil; -experienţă 
în muncă: minim 6 luni vechime în 
muncă în domeniul financiar- contabil. 
Probele de concurs se desfăşoară la 
sediul unităţii, astfel: -proba scrisă : 
12.12.2018 ora 10.00; -interviu: 
18.12.2018 ora 10.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul unităţii până 
la 04.12.2018, ora 16.00. Detalii privind 
condiţiile pentru ocuparea postului se 
pot obţine la sediul unităţii din strada 
Peneş Curcanu nr.2, localitatea Iaşi, 

judeţul Iaşi .  Date de contact : 
0232/214636.

l Administraţia Spitalelor şi Serviciilor 
Medicale Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Sf. Ecaterina, nr. 3, sector 4, 
scoate la concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 7 posturi de Şef 
Serviciu gr. II; 1 post de auditor IA (S); 
24 posturi de inspector de specialitate IA 
(S); 21 posturi de inspector de speciali-
tate I (S); 9 posturi de inspector de 
specialitate II (S); 9 posturi de inspector 
de specialitate debutant (S); 7 posturi de 
referent IA (M); 1 post de inspector IA 
(M); 22 posturi de referent I (M); 7 
posturi de referent II (M); 3 posturi de 
referent debutant (M); 1 post de arhivar 
II (M); 2 posturi de şofer I (M); 1 post de 
muncitor calificat I (M;G); 1 post de 
muncitor calificat II (M;G); 1 post de 
muncitor calificat III (M;G); 2 posturi de 
muncitor calificat IV (M;G); 3 posturi de 
muncitor necalificat I (M;G). Proba 
scrisă se va desfăşura în data de 
12.12.2018, iar proba de interviu în 
datele de 18- 19.12.2018; ora şi locul de 
desfăşurare al concursului (proba scrisă 
şi proba de interviu) vor fi anunţate pe 
site-ul www.assmb.ro. Termenul limită 
de înscriere va fi data de 04.12.2018, 
orele 14:00, dosarul de concurs urmând 
să fie depus la secretariatul Administra-
ţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale 
Bucureşti. Înscrierea candidaţilor se va 
face pe post. Informaţii suplimentare 
privind înscrierea şi participarea candi-
daţilor la concurs se pot obţine de la 
sediul instituţiei la Serviciul Resurse 
Umane, pe site-ul instituţiei www.assmb.
ro sau la telefon 021.310.10.59 int. 207.

l Sport Club Popeşti-Leordeni cu sediul 
în oraşul Popeşti-Leordeni, str. Leordeni, 
nr.116, judeţul Ilfov organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractual vacante din 
cadrul Compartimentului de Conducere: 
Director General II -1 post şi din cadrul 
Compartimentului Financiar Contabili-
tate: Inspector de Specialitate IA -1 post 
şi Referent I -1 post. Probele stabilite 
sunt: proba scrisă şi interviul. Proba 
scrisă se va organiza în data de 
12.12.2018, ora 09:00, iar interviul în 
data de 13.12.2018, ora 09:00. Probele se 
vor susţine la sediul Sport Club Popeşti–
Leordeni  din oraşul Popeşti–Leordeni, 
str. Leordeni, nr.116, jud Ilfov. Condiţii 
generale: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art.3 din 
Regulamentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice din 
23.03.2011,  aprobat  prin HGR 
nr.286/2011, modificată şi completată. 
Condiţii specifice: Director General II; 
-studii superioare absolvite cu licenta; 
-vechime de specialitate: minim 10 ani; 
-vechime în funcţii de conducere –
minimum 5 ani. Inspector Specialitate 
IA; -studii superioare absolvite cu licenţă 
în domeniul ştiinţelor economice;  
-cunoştinţe de operare  PC: Word şi 
Excel –nivel avansat; -vechime de speci-
alitate: minim 7 ani. Referent I; -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -cunoştinţe de operare  PC: Word şi 
Excel –nivel mediu; -vechime în dome-
niul ştiinţelor economice: minim 3 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun 
în termen de 10 de zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, partea a III-a, la 
sediul instituţiei şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 

la art.6 din Regulamentul cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice din 23.03.2011, aprobat prin 
HGR nr.286/2011, modificată şi comple-
tată. Relaţii suplimentare la sediul Sport 
Club Popeşti–Leordeni, Biroul Resurse 
Umane.

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului Bucureşti, cu sediul în 
B-dul Carol I, nr.12, et, 5, Bucureşti, 
sector 3, organizează în data 12.12.2018, 
ora 9.00, concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului vacant de Expert IA, 
funcţie contractuală, din cadrul Servi-
ciului Infrastructură Statistică, Agricul-
tură şi Evaluarea Calităţii Statisticilor de 
Intreprindere. Condiţii de ocupare a 
postului: •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
statistică sau ştiinţe ale comunicării; 
•vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei: minim 7 ani. 
Dosarul pentru înscriere la concurs se 
depune până la data de 04.12.2018, ora 
16.00, la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti şi 
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevazute în actele oficiale 
în baza cărora se organizeaza concursul. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişeaza la sediul şi pe 
site-ul DRSMB www.bucuresti.insse.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
secretarul comisiei, Scîntei Elena –expert 
superior, telefon 021.313.20.81, şi la 
sediul Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti .

l Primăria comunei Tămădău Mare, 
judeţul Călăraşi, organizează la sediul 
primăriei, concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie: consilier I, 
principal, compartientul Contabilitate. 
-Proba scrisă: 19 decembrie 2018, ora 
10:00; -interviul: 21 decembrie 2018, ora 
10:00. Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data apariţiei anunţului în 
Monitorul Oficial al României, partea a 
III -a, la sediul Primăriei Tămădău 
Mare, str. Principală nr. 55, la Comparti-
mentul Relaţii cu publicul. Condiţiile 
specifice de participare la concurs: 
-studii superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă şi vechime în specialitatea 
studiilor, minim 5 ani. Bibliografia şi 
actele necesare înscrierii la concurs sunt 
afişate la avizier şi pe site. Persoană de 
contact: Duinea Corina -secretar UAT.

l Institutul Național al Magistraturii cu 
sediul în Bucureşti, bd. Regina Elisabeta, 
nr. 53, sector 5, organizează în  perioada 
12-17 decembrie 2018, concurs de recru-
tare pentru ocuparea a două posturi 
aparţinând categoriei personalului 
contractual de consilier, grad profesional 
IA, respectiv 1 post pentru specialist în 
rețele de calculatoare şi hardware şi 1 
post pentru specialist dezvoltare 
software, precum şi  un post aparţinând 
categoriei personalului contractual de 
muncitor calificat, grad profesional I. 
Condiții specifice de participare pentru  
posturile aparţinând categoriei persona-
lului contractual de consilier, grad profe-
sional I A: -studii superioare de 
specialitate universitare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în  
domeniul automatic, informatic, ciber-
netic -cunoştinţe legate de configurarea 
şi întreţinerea reţelelor de calculatoare; 

-vechime minimă în  specialitatea studi-
ilor: 6 ani, 6 luni; -pentru  postul aparţi-
nând categoriei personalului contractual 
de muncitor calificat, grad profesional I; 
-absolvent de studii minime generale; 
-absolvent al unui curs de fochist pentru 
cazane de abur şi de apă fierbinte şi să fie 
autorizat ISCIR pentru a deservi cazane 
de abur şi de apă fierbinte, clasa C; 
-vechime minima în  specialitate: 9 ani. 
-Proba scrisă se va susţine în data de 12 
decembrie, ora 09:00; -Proba practică 
începând cu ora 13:00; -Interviul 17 
decembrie ora 09:00 pentru consilier IA 
şi ora 12:00 pentru muncitor calificat I. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
instituției în  termen de 10 de zile de la 
publicarea anunțului, respectiv până la 
data de 05 decembrie 2018, ora 16:00 
inclusiv. Relații suplimentare la nr. de 
tel. : 021.407.62.40 şi pe site-ul www.
inm-lex.ro.

CITAŢII
l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum 
(Coconu) Anişoara şi Sârbu Alexandru 
Valentin la Judecătoria Roşiorii de Vede, 
str. Mărăşeşti nr. 52, judeţul Teleorman, 
în data de 11.12.2018, în dosar civil nr. 
845/292/2009*, având ca obiect rejude-
care succesiune, reclamantă fiind Ţiparu 
Mariana.

l Numiţii: Nica Melania Ioana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, str. 
Băilor, bloc D27, scara C, ap.14, jud. 
Argeş; Neaţă Mihăiţă Georgian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna 
Muşăteşti, sat Costeşti-Vâlsan, nr. 156, 
jud. Argeş; Neaţă Minodor, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna Muşăteşti, 
sat Costeşti-Vâlsan, nr. 216A, sunt citaţi 
la Judecătoria Piteşti, termen 08.01.2019, 
ora 8,30, complet C4, ca pârâţi în 
Dosarul 5349/280/2015, în proces de 
partaj/ieşire din indiviziune cu recla-
mantul Neaţă C. Florian.

l Judecatoria Lipova, prin Incheierea 
de sedinta din data de 19 septembrie 
2018 a dispus afisarea prezentei somatii 
la usa instantei, prin care informeaza 
public ca petenta Pantea Ioana, a invo-
cate dobandirea dreptului de proprie-
tate, prin efectul prescriptiei achizitive, 
pentru imobilele situate in localitatea 
Patars, comuna Ususau, judetul Arad, 
evidentiate in CF nr.304388 Ususau si nr. 
302247 Ususau, proprietara tabulara 
Pista Lena, sotia lui Martin Nicolae, 
decedat. Cei interesati sunt invitati sa 
depuna la sediul acestei autoritati 
opozitii, cu precizarea ca, in caz contrar, 
in termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urma publicatii se va trece la 
judecarea cererii.

l Se citează pârâții Moțiu Ioan şi Dănilă 
Vasile, în proces cu Moțiu Florian şi 
Moțiu Floare la termenul de judecată din 
data de 5.12.2018, ora 9.00, sala 3, la 
Judecătoria Chişineu-Criş, județul Arad, 
în dosarul nr. 1607/210/2018, având ca 
obiect uzucapiune. Dosarul este dispo-
nibil în format fizic pe rolul Judecătoriei 
Chişineu-Criş.

l Caldaras Sorin Cornel este chemat la 
Judecatoria Arad Bd. V. Milea Nr. 2-4 
Arad sectia civila camera 215 complet 
m20-2018 in data de 10.12.2018 ora 
08:30 in calitate de parat in dosar 
nr.14598/55/2018 avand ca obiect divort 
in proces cu Caldaras Ana in calitate de 
reclamanta.

l Numita Patron (fostă Obreja) 
Daniela, cu ultimul domiciliu cunostul în 
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sat Ripiceni, com Ripiceni, str. Ripicenii 
Vechi, nr.18, jud.Botoşani, este citată la 
Judecătoria Săveni, jud. Botoşani, pe 
data de 10.01.2019, ora 08:30, cu menţi-
unea de a se prezenta personal la intero-
gatoriu, în calitate de pârâtă în dosarul 
nr.500/297/2018, ce are ca obiect partaj 
bunuri comune, în proces cu reclamantul 
Obreja Costică, domiciliat sat Ripiceni, 
com.Ripiceni, str.Ripicenii Vechi, nr.18, 
jud.Botoşani.

l Numita ZARIF (căsătorită Crideşa)  
Mioara, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
sat Chişcăreni, or. Săveni, jud. Botoşani, 
este citată la Judecătoria Săveni, jud. 
Botoşani, pe data de 06.12.2018, ora 
08:30, cu menţiunea de a se prezenta 
personal la interogatoriu, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 2320/297/2017, în 
proces cu reclamantele: ZARIF ELVIRA, 
domiciliată în sat. Liveni, com. Mano-
leasa, jud. Botoşani şi GUI ELVEŢIA - 
IULIANA, cu domiciliul mun. Reşiţa, 
Bld. Republicii, nr. 19, sc. 1, et. 3, ap. 12, 
jud. Caraş- Severin. 

l Subscrisa Duo Mat Retail SRL, cu 
sediul social în mun. Suceava, str. 
Cernăuţi, nr. 101 A, jud. Suceava, număr 
de ordine în Registrul Comerţului 
Suceava J33/832/2014, CIF 33675012, 
reprezentată legal prin Nimigean Iuliana- 
administrator, este citată la Judecătoria 
Săveni, jud. Botoşani, pe data de 
06.12.2018, ora 08:30, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 2318/297/2017, în 
proces cu reclamantul Parasca Stelică, 
domiciliat în loc. Negreni, com. Ştiubeni, 
jud. Botoşani.

DIVERSE
l SC Rewe Romania SRL, cu sediul in 
judetul Ilfov, localitatea Stefanestii de 
Jos, Str.Busteni, nr.7, cod postal 077175, 
anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii pentru obtinerea Autoriza-
tiei de Mediu necesara functionarii 
Punctului de lucru din Ramnicu Valcea, 
Strada Gib Mihaiescu, nr.23, Jud.Valcea. 
Informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului al proiectului propus pot 
fi consultate, iar eventualele sugestii si 
contestatii se pot depune in scris, sub 
semnatura si cu date de identificare, la 
sediul APM.Valcea, Ramnicu Valcea, 
Strada Remus Bellu, nr.6, Jud.Valcea.

l Anunț public privind decizia etapei de 
încadrare SC MARBLE HOUSE SRL. 
SC MARBLE HOUSE SRL, titular al 
proiectului “Parcare la sol”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Bucu-
reşti, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Împrejmuire şi amenajare 
parcare la sol”, propus a fi amplasat în 
Bucureşti, Bulevardul Metalurgiei, 
nr.101, sector 4. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la la sediul APM 
Bucureşti din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-12.00, precum şi la următoarea 
adresa de internet: http://apmbuc.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta obser-
vații/comentarii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț, până la data 
de 23.11.2018.

l Dispoziție pentru modificarea Dispozi-
ției Preşedintelui Comitetului director al 
Colegiului Psihologilor din România 
nr.21 din 22.06.2018, privind convocarea 
şedinței Convenției Naționale a Cole-
giului Psihologilor din România. Având 
în vedere: (i)faptul că, prin Dispoziția 

Preşedintelui Comitetului director al 
Colegiului Psihologilor din România 
nr.21 din 22.06.2018 a fost convocată 
şedința extraordinară a Convenției Nați-
onale a Colegiului Psihologilor din 
România pentru data de 22 septembrie 
2018, ora 10.00, în Aula Magna a Facul-
tății de Drept, Universitatea Bucureşti; 
(ii)faptul că, în cadrul şedinței extraordi-
nare a Convenției Naționale a Colegiului 
Psihologilor din România convocată 
pentru data de 22 septembrie 2018, 
urmau să fie supuse aprobării Convenției 
Naționale următoarele documente: 
proiectul de modificare a Hotărârii 
nr.1/2013, pentru aprobarea Regulamen-
tului de organizare şi funcționare internă 
a Colegiului Psihologilor din România, 
proiectul de modificare a Codului deon-
tologic al profesiei de psiholog cu drept 
de liberă practică, proiectul de modificare 
a Codului de procedură disciplinară; (iii)
faptul că, în cadrul şedinței Comitetului 
director al Colegiului Psihologilor din 
România din data de 02 iulie 2018, s-a 
constatat că, din motive obiective, 
proiectul de modificare a Hotărârii 
nr.1/2013, pentru aprobarea Regulamen-
tului de organizare şi funcționare internă 
a Colegiului Psihologilor din România, 
nu poate fi finalizat în tip util pentru a fi 
pus în dezbaterea membrilor Colegiului 
Psihologilor din România şi comunicat 
ulterior, în condițiile legii, membrilor 
Convenției Naționale a Colegiului Psiho-
logilor din România; (iv)hotărârea Comi-
tetului director al Colegiului Psihologilor 
din România luată în cadrul şedinței din 
data de 02 iulie 2018, astfel cum rezultă 
din Procesul-verbal al şedinței Comite-
tului director al Colegiului Psihologilor 
din România din data de 02 iulie 2018, 
prin care s-a hotărât amânarea şedinței 
Convenției Naționale a Colegiului Psiho-
logilor din România pentru data de 24 
noiembrie 2018, ora 10.00, într-o locație 
ce va fi comunicată ulterior, în timp util, 
tuturor reprezentanților prin dispoziție de 
preşedințe. În temeiul art.41 lit.c) din 
Legea nr.213/2004, privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înființarea, organizarea şi func-
ționarea Colegiului Psihologilor din 
România, precum şi în temeiul dispoziți-
ilor art.51 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.213/2004, privind 
exercitarea profesiei de psiholog cu drept 
de liberă practică, înființarea, organizarea 
şi funcționarea Colegiului Psihologilor 
din România aprobate prin HG 
nr.788/2005, Preşedintele Comitetului 
director al Colegiului Psihologilor din 
România dispune: Articol unic: Se modi-
fică dispozițiile art.1 alin.1 din Dispoziția 
Preşedintelui Comitetului director al 
Colegiului Psihologilor din România 
nr.21 din 22.06.2018, după cum urmează: 
„Articolul 1.(1)Se convoacă şedința extra-
ordinară a Convenției Naționale a Cole-
giului Psihologilor din România la data 
de 24 noiembrie 2018, ora 10.00, într-o 
locație ce va fi comunicată ulterior, în 
timp util, tuturor reprezentanților prin 
dispoziție de preşedințe.” Preşedintele 
Comitetului director al Colegiului Psiho-
logilor din România, Prof.univ.dr.Ion 
Dafinoiu, Bucureşti, 24.08.2018, Nr.26.

l Dispoziție pentru completarea Dispo-
ziției Preşedintelui Comitetului director 
al Colegiului Psihologilor din România 
nr.24 din 24.08.2018, privind convocarea 
şedinței Convenției Naționale a Cole-
giului Psihologilor din România. În 
temeiul  art .41 l i t .c)  din Legea 
nr.213/2004, privind exercitarea profesiei 
de psiholog cu drept de liberă practică, 
înființarea, organizarea şi funcționarea 
Colegiului Psihologilor din România, 
precum şi în temeiul dispozițiilor art.51 
din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.213/2004, privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înființarea, organizarea şi func-
ționarea Colegiului Psihologilor din 
România aprobate prin HG nr.788/2005, 
Preşedintele Comitetului director al Cole-
giului Psihologilor din România dispune: 
Articol unic: Se comunică locația de 
desfăşurare a şedinței extraordinare a 
Convenției Naționale a Colegiului Psiho-
logilor din România din data de 24 
noiembrie 2018, ora 10.00, la adresa: 
Bucureşti, Crystal Palace Ballrooms, 
Calea Rahovei, nr.198A, Sala Viena. 
Preşedintele Comitetului director al Cole-
giului Psihologilor din România, Prof.
univ.dr.Ion Dafinoiu, Bucureşti, 
09.11.2018, Nr.33.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocatorul Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Fitoterapia 
S.A.: Având în vedere:•prevederile Legii 
nr. 31/1990 a societăţilor, republicată şi a 
Actului constitutiv al Societăţii Fitote-
rapia SA, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Bucureşti sub nr. 
J40/3935/1991, C.U.I. RO 459497 
(„Societatea„); •Decizia Consiliului de 
Administraţie al Societăţii nr.12 din 
12.10.2018, Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Societăţii convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii („Adunarea”) 
pentru data de 18.12.2018, ora 12,00, la 
sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Timi-
şoara, nr.50, sector 6, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi la sfârşitul zilei de 
07.12.2018 considerată „data de refe-
rinţă” în Registrul Acţionarilor ţinut de 
către Societate. În cazul în care la prima 
convocare nu se vor îndeplini condiţiile 
de cvorum, Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor Fitoterapia S.A. 
se va desfăşura pe data de 19.12.2018, la 
aceeaşi oră şi acelaşi loc. Ordine de Zi: 1. 
Analiza şi aprobarea situaţiei şi a soluţi-
ilor ce se impun cu privire la participa-
ţiile Fitoterapia SA în cadrul Fitomel 
Company SRL. 2.  Împuternicirea Dnei 
Niculescu Ioana, cetăţean român, iden-
tificată cu CI seria RR nr 607756 
eliberat de SPCEP sector 6 la data de 
26.05.2009 CNP 2580204400470, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Prelungirea 
Ghencea, nr.22, bloc M2, ap.56, sector 6, 
să îndeplinească toate procedurile şi 
formalităţile prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârii 
Adunării, să depună şi să ridice acte, să 
semneze în numele şi pe seama Socie-
tăţii toate documentele necesare, 
precum şi să reprezinte Societatea în 
faţa oricăror sautorităţi publice/ 
persoane juridice de drept privat, în 
special în relaţia cu Registrul Comer-
ţului. Începând cu data publicării 
convocatorului Adunării, toate materia-
lele informative aferente  Adunării vor 
fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din Bucureşti, bd. Timişoara 
nr.50, sector 6, zilnic, de luni până 
vineri, între orele 10.00-14.00. Acţionarii 
vor putea solicita copii ale acestor docu-
mente. Solicitarea va putea fi adresată, 
în scris, prin curier, la adresa Societăţii 
situate în localitatea Bucureşti, bd. 
Timişoara nr.50, sector 6, ori prin fax la 
numărul 021/444.01.55. Indiferent de 
modul de transmitere, solicitările vor fi 
semnate de acţionari sau de reprezen-
tanţii acestora şi vor fi însoţite de docu-
mente purtând menţiunea „conform cu 
originalul“ şi semnătura acţionarului/ 
reprezentantului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi– acolo unde 
este cazul– calitatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solicitările 
vor indica adresa poştală, adresa de 
e-mail, sau numărul de fax unde respec-
tivul acţionar doreşte să primească copii 

ale documentelor menţionate anterior. 
Conform prevederilor legale în vigoare, 
numai persoanele care sunt înregistrate 
ca acţionari la sfârşitul zilei de 
07.12.2018 au dreptul de a participa şi 
de a vota în cadrul Adunării. Acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la data 
de referinţă pot participa la Adunare 
personal sau prin împuternicit. Accesul 
acţionarilor îndreptăţiţi să participe la 
Adunare este permis prin simpla probă 
a identităţii acestora, făcută în cazul 
acţionarilor persoane fizice cu actul de 
identitate, sau în cazul persoanelor juri-
dice şi a acţionarilor persoane fizice fără 
capacitate de exerciţiu, cu dovada cali-
tăţii de reprezentant legal. Acţionarii 
pot participa la Adunare şi prin împu-
ternicit, pe bază de procură, porivit 
reglementărilor aplicabile. Formularele 
de procuri speciale vor fi completate şi 
semnate în trei exemplare: un exemplar 
va fi depus sau transmis prin poştă, sau 
curier la sediul Societăţii situat în Bucu-
reşti, B-dul Timişoara nr. 50, sector 6, ori 
prin fax la numărul 021/444.01.55, 
astfel încât să ajungă la destinaţie până 
cel mai târziu 16.12.2018 ora 12,00, un 
exemplar va fi înmânat împuternicitului 
şi al treilea exemplar va rămâne la acţi-
onarul reprezentat. În situaţia în care 
exemplarul destinat Societăţii este 
transmis prin fax, procura specială va 
trebui să aibă ataşată o semnătură elec-
tronică extinsă. Procurile generale se 
depun/ transmit Societăţii în termenul şi 
modalitatea sus-menţionată, în copie, 
cuprinzând menţiunea conform cu 
originalul şi semnătura reprezentan-
tului. Voturile transmise prin corespon-
denţă vor fi luate în considerare dacă 
sunt înregistrate la Societate cel târziu la 
data de 16.12.2018 ora 12,00. Voturile 
prin corespondenţă vor fi trimise prin 
scrisoare recomandată la sediul social al 
Societăţii (mai sus menţionat), într-o 
formă clară şi precisă, conţinând menţi-
unea „pentru”, „împotriva“ ori „abţi-
nere“ cu privire la fiecare problemă 
supusă aprobării. Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de 
o justificare sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de Adunare; 
b) de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
Adunării. Pentru exercitarea dreptului 
de a introduce puncte pe ordinea de zi /
dreptului de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor 
putea transmite solicitarea în scris prin 
servicii de curierat, la adresa Societăţii 
situate în Bucureşti, bd. Timişoara nr.50, 
sector 6 în cel mult 15 zile de la data 
publicării anunţului de convocare în 
Monitorul Oficial al României şi în 
presă. Solicitările vor fi semnate de acţi-
onari sau de reprezentanţii acestora şi 
vor fi însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul şi 
semnătura acţionarului/ reprezentan-
tului acestuia, care să ateste identitatea 
acţionarilor şi– acolo unde este cazul– 
calitatea de reprezentant legal sau, după 
caz, de împuternicit a semnatarilor. 
Informaţii suplimentare cu privire la 
convocarea şi desfăşurarea Adunării se 
pot obţine la sediul Societăţii la numărul 
de telefon 021.777.65.62.

LICITAŢII
l Şcoala Gimnazială 128 cu sediul în str. 
Ion Creangă nr. 6, organizează în data de 
19.12.2018, licitaţie pentru închirierea 

spaţului excedentar –sală sport. Infor-
maţii şi relaţii la sediul unităţii.

l SCM Tromet prin administrator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică proprietate imobi-
liară compusă din constructia C3 Hala 
turnatorie in regim de P+1E cu Sc = 
806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su = 938,54 
mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. Canta-
cuzino, nr. 348, jud. Prahova la prețul de 
581.976 lei (scutit de TVA). Terenul intra-
vilan pe care se af lă amplasată 
construcția este proprietate de stat şi nu 
face obiectul vânzării. Licitaţia va avea 
loc în 23.11.2018, ora 14/00 la sediul 
administratorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 1.000 lei + TVA de la sediul 
administratorului judiciar şi vor depune 
taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei.”

l Editura Cristimpuri SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare în bloc prin licitaţie publică 
bunuri mobile (cărți religioase, ceşti, căni) 
la prețul de inventar de 11.319 lei si cu un 
discount pentru vanzarea fortata de 30%. 
Licitaţia va avea loc în data de 
28.11.2018, ora 15/30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
Anunţă organizarea licitaţiei publice 
deschise în vederea: Vânzării bunului 
imobil - teren proprietate privată a muni-
cipiului Piatra-Neamţ, în suprafaţă de 94 
mp, situat în str.Crîngului, nr.13. Preţul 
de pornire la licitaţie este de 20.376,72 lei 
conform HCL nr.280 din 27.09.2018. 
Licitaţia  va avea loc în data de 5 decem-
brie 2018, ora 16:30. la sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului Piatra-Neamţ,  cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare nr.6-8. 
Înscrierile si depunerea ofertelor se fac 
până la data de 4 decembrie 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 achizi-
ţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 0233/218991, 
interior 152, zilnic între orele 8:00 - 16:30.

l Debitorul SC Drum Design Consult 
S.R.L. societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1. Ipad 2 Apple; 
2. Ipad 2 Apple; 3. Laptop Acer; 4. 
Telefon Iphone 4. Prețul caietului de 
sarcini pentru bunurile mobile aflate în 
proprietatea SC Drum Design Consult 
SRL este de 200 lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitaților pentru bunurile 
mobile aparținând SC Drum Design 
Consult SRL este de 1.932,7 lei exclusiv 
TVA reprezentând 70% din valoarea 
stabilită prin raportul de evaluare. Parti-
ciparea la licitație este condiționată de: 
- c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r. 
RO54BREL0002001156560100 deschis la 
Libra Internet Bank, până la data şi ora 
stabilite pentru şedința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de pornire al 
licitației;  -achiziționarea până la data şi 
ora stabilite pentru şedința de licitație a 
caietului de sarcini ce se achită prin op în 
contul nr.  RO 43 INGB 5514 9999 0051 
3726 deschis la Ing Bank - Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului judi-
ciar Dinu Urse şi Asociații SPRL sau în 
numerar la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti, Nr.71 Et.5  
sector1. Lichidatorul judiciar a procedat 
la organizarea de licitații publice cu stri-
gare, după cum urmează: Prima şedință 
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de licitație a fost fixată la data de 
28.11.2018, ora 14.00 iar dacă bunurile 
nu se adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații au fost fixate în 
data de 05.12.2018, 12.12.2018, 
19.12.2018, și 09.01.2018, ora 14.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești, nr.71, et.5, sector 
1. Pentru relații sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Moldocons Grup SRL soci-
etate în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Proprietate imobiliară -”teren 
extravilan în suprafață de 60.234mp.” 
situată în Comuna Gura Vitioarei, Județ 
Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 
1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 
1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De 
1719/16, având  nr. cadastral 10316, 
înscris în Cartea Funciară nr. 1409, a 
Comunei Gura Vitioarei, Județ Prahova, 
prin încheierile nr. 9786/2008, nr. 
1415/2009 și 1886/2009 eliberate de 
OCPI -Prahova, Biroul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Vălenii de Munte. 
Preț pornire licitație -107.250,00 Euro; 
2.Proprietate imobiliară -”teren extra-
vilan în suprafață de 169.959mp. gasiți 
la măsurătoare și din acte 170.166mp” 
situată în Comuna Gura Vitioarei, Sat 
Făgetu, Județ Prahova, Tarlaua 55, 
Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 
1644/17, De 1644/12, De 1644/16, De 
1644/18, având nr. cadastral 10314, 
înscris în Cartea Funciară nr. 1408, a 
Comunei Gura Vitioarei, Județ Prahova, 
prin încheierea nr. 9954/2008, eliberată 
de OCPI -Prahova, Biroul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Vălenii de 
Munte. Preț pornire licitație -480.750,00 
Euro exclusiv TVA; 3.Proprietate imobi-
liară – ”teren extravilan în suprafațăa de 
34.221mp.” situată în Comuna Gura 
Vitioarei, Sat Făgetu, Județ Prahova, 
Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26 si De 
1719/29, având nr. cadastral 10318, 
înscris în Cartea Funciară nr. 1411, a 
Comunei Gura Vitioarei, Județ Prahova, 
prin încheierile nr. 9788/2008 și 
1414/2009, eliberată de OCPI -Prahova, 
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Vălenii de Munte. Preț pornire lici-
tație -88.500,00 Euro exclusiv TVA; 
4.Bunuri mobile de tip obiecte de 
inventar, aparținând Moldocons Grup 
SRL, în valoare de 59.850,00 Lei exclusiv 
TVA; 5.Bunuri mobile de tip materiale, 
aparținând Moldocons Grup SRL, în 
valoare de 95.968,00 Lei exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de sarcini pentru 
proprietățile imobiliare ”terenuri” 
-2.500,00 Lei exclusiv TVA.  Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
”Obiectele de inventar si Stocul de 
marfa” -1.000,00 Lei exclusiv TVA.  
Prețul de pornire al licitaților pentru 
proprietățile imobilare aparținând 
Moldocons Grup SRL, reprezintă 75% 
din valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare; -Prețul 
de pornire al licitaților pentru ”Obiectele 
de inventar si Stocul de marfă„ aparți-
nând Moldocons Grup SRL, reprezintă 
50% din valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitație 
este condiționată de: consemnarea în 
contul nr. RO46 UGBI 0000 2820 0687 
7RON deschis la GARANTI BANK SA 
-Suc. Ploiești 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 și Regulamentului 
de licitație pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru proprietățile 
imobiliare, obiectele de inventar și stocul 
de marfă, prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 29.11.2018, ora 
15:00, iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 06.12.2018; 
13.12.2018; 20.12.2018; 10.01.2019, ora 
15:00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiești, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare și vizio-
nare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan.

l Debitorul SC Aqua Trans Edilitar 
SRL” societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Bunuri 
mobile (tuburi de presiune din beton 
precomprimat de tip Premo)  în valoare 
de 70.558,2 lei exclusiv TVA; 2.Bunurile 
se vând individual. Prețul Caietului de 
Sarcini pentru bunurile aflate în patri-
moniul 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 80% 
din valoarea stabilită prin raportul de 
evaluare exclusiv TVA. Participarea la 
licitație este condiționată de:  -consem-
narea în contul de lichidare nr. RO64 
UGBI 0000 7920 0298 9RON deschis la 
Credit Agricole Bank România până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită lici-
taţiei, 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 
29.11.2018, ora 13.00, iar dacă bunurile 
nu se adjudecă la această dată, urmă-
toarele ședințe de licitații vor fi în data 
de 06.12.2018, 13.12.2018, 20.12.2018, 
10.01.2019,  ora 13.00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul 
social al lichidatorului judiciar din str. 
Buzești. nr.71, et.5, cam 502-505, sect. 1, 
București. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Anunțul poate fi 
vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro

l Anunţ de participare  la licitaţie 
pentru închirierea unor suprafeţe de 
teren situate în albiile minore. 1. Infor-
maţii generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. 
Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii: închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată de 
2 ani. 3. Condiţiile de participare: dovada 
cumpărării caietului de sarcini; garanția 
de participare la licitatie - 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale consti-
tuită prin ordin de plată confirmat prin 
extras de cont sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt; certificatul constatator 
emis de Oficiul Registrului Comerţului, 
valabil la data deschiderii ofertelor; certi-
ficate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata a impozi-
telor si taxelor către stat inclusiv cele 
locale; certificat de atestare fiscală; cazier 
fiscal al persoanei juridice și al adminis-
tratorului acesteia emis de DGFP; cazier 
judiciar al persoanei juridice și al admi-
nistratorului acesteia; certificat unic de 

înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului; bilanţul contabil sau extrase 
de bilanț pentru anul anterior în care se 
inițiază procedura, vizat de administraţia 
fiscală; fisa de informatii generale - cuan-
tumul cifrei de afaceri minime pe anul 
anterior celui în care se inițiază proce-
dura; declarație că nu se află in litigiu cu 
titularul dreptului de administrare. 4. 
Cuantumul garanţiei de participare: 10% 
din valoarea minimă a chiriei anuale, 
constituită prin ordin de plată confirmat 
prin extras de cont sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea 
succintă a bunului imobil ce urmează a fi 
închiriat: Închiriere suprafeţe de teren în 
albiile minore ale râurilor și pârâurilor 
din Jud.Vâlcea și jud.Olt pentru exploa-
tarea de agregate minerale în vederea 
înlăturării materialului aluvionar: Lotul 1 
- 4.346 mp, teren albie minoră a pârâului 
Cheia, Loc. Cheia, Băile Olănești, jud. 
Vâlcea Lotul 2 - 5.069 mp, teren albie 
minoră a pârâului Bistrița, Loc. Tomșani, 
jud. Vâlcea. Lotul 3 - 15.772 mp, teren 
albie minoră a pârâului Otăsău, Loc. 
Frâncești, jud. Vâlcea. Lotul 4 - 21.200 
mp, teren albie minoră a pârâului 
Luncavăț, Loc.Oteșani, jud. Vâlcea. Lotul 
5 - 13.679 mp, teren albie minoră a râului 
Olteț, Loc. Balș, jud. Olt. 6. Data, locul și 
ora limitã de primire a ofertelor: 
11.12.2018 până la ora 1000 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 7. Data și locul deschiderii aces-
tora: 11.12.2018 începand cu ora 1030 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caie-
tului de sarcini: de la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.410 lei. 9. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada de valabi-
litate a ofertei va fi de 90 de zile calen-
daristice de la data licitației deschise 
organizată pentru atribuirea contractului 
de închiriere.

l Radcar Autoserv SRL in faliment - cu 
sediul social in Bucov, nr. 1271, jud. 
Prahova, cod de identificare fiscală 
RO16999370, număr de ordine în regis-
trul comerţului J29/2576/2004, prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
cod de identificare fiscală 32240680, 
sediul social în Ploiești, str. Banatului, 
nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, judeţ Prahova, 
RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, 
E-mailoffice@viainsolv.ro Anunta orga-
nizarea selectiei de oferte privind asigu-
rare paza si protectie a 2 hale + cabina 
poarta 24/24 ore (C1 - service auto - 
Sc=1.082,20 mp, Su=1.140,93 mp, regim 
inaltime P+1E, anul constructiei 2010, 
C2 - cabina poarta - Sc=6 mp , Su=5,5 
mp, regim inaltime P, anul constructiei 
2010 si C3 - hala mecanica - Sc=490 mp, 
Su 490 mp, regim inaltime P, anul 
constructiei 2012) proprietatea debi-
toarei Radcar Autoserv SRL situate in 
Bucov, nr. 1271, jud. Prahova. La 
aceasta data in contul unic de insolventa 
deschis pe numele debitoarei nu sunt 
sume de bani care sa asigure plata servi-
ciilor de paza. Plata reprezentand 
contravaloarea serviciilor de paza 
prestate se va face dupa valorificarea 
proprietatii imobiliare apartinand 
Radcar Autoserv SRL, bunuri imobile 
ipotecate in favoarea Bancii Transil-
vania. Mentionam faptul ca locatia nu 
dispune de energie electrica; datorita 
faptului ca exista facturi ajunse la 
scadenta si neachitate catre Societatea 
Electrica Furnizare SA a fost intrerupta 
furnizarea de energie electrica. Ofertele 
vor fi trimise la sediul lichidatorului 

judiciar din Ploiești, str. Banatului, nr.1, 
bl.37B, sc. B, ap.3, jud. Prahova pana la 
data de 22.11.2018; va fi desemnata 
oferta castigatoare cu pretul cel mai mic.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, 
B-dul București, nr.49-51, telefon: 
0246,213.588/0246.213.747,  fax: 
0246.215.405, e-mail: primarie@prima-
riagiurgiu.ro, cod fiscal: 4852455, cont 
IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX 
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: terenul 
în suprafață de 700,00mp, identificat cu 
număr cadastral 35951, aparținând 
domeniului public al Municipiului 
Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, DN 
5KM 62+600, partea stângă, adiacent 
terminal vamal. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: În conformi-
tate cu HCLM nr.407/27.09.2018. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Documentaţia de atribuire 
se va obţine de persoane juridice de drept 
privat român interesate și persoane fizice 
autorizate române interesate, pe suport 
de hârtie de la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul București, nr.49-51, 
în baza unei solicitări depuse la Registra-
tură, la cerere, și achitarea contravalorii. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Direcţia Patrimoniu- Compartiment 
Urmărire, Executare Contracte, Primăria 
Municipiului Giurgiu, B-dul București, 
nr.49-51. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Valoarea documentaţiei este 
de 100Lei, la care se adaugă TVA, și se 
poate achita în numerar la Direcția de 
Taxe și Impozite Locale Giurgiu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 06.12.2018, ora 16.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: Ofertele se depun 
în plic, în limba română. 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 10.12.2018, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul 
București, nr.49-51, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Fiecare participant 
depune o singură ofertă în două exem-
plare (original și copie). 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 11.12.2018, ora 
11.00, Primăria Municipiului Giurgiu, 
Şos.București, nr.49-51, sala Parter. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Giurgiu- secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, str.
Episcopiei, nr.13, telefon: 0246.212.725, 
fax: 0337.819.940, e-mail: registratu-
ra-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 19.11.2018.

l Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu, Şos.București, nr.49-51, 
tel.0246.213.747, fax: 0246.215.405, cod 
fiscal: R4852455, organizează procedura 
de licitaţie publică privind „Concesio-
narea imobilului situat în strada Nicolae 
Bălănescu, nr.8”, compus din construcție 
teren în suprafață totală de 603mp, apar-
ținând domeniului privat al Municipiului 

Giurgiu, pe data de 11.12.2018, ora 12.00. 
Durata de concesionare este de 25 ani. 
Redevența valorică a concesiunii va avea 
o valoare de pornire la licitație de 
2,966,76Euro/an. Participanţii la concesi-
onare vor prezenta oferte conform: 
prevederilor Legii 50/1991, republicată și 
modificată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții și ale Hotărârii 
Consiliului Local nr.37/2011, privind 
aprobarea Planului Urbanistic General al 
Municipiului Giurgiu. Actele doveditoare 
privind calităţile și capacităţile cerute 
ofertanţilor sunt prezentate în caietul de 
sarcini, care constituie anexa 3 la HCLM 
nr.378/23.01.2018. Caietul de Sarcini se 
ridică de la Direcția Patrimoniu, 
Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, începând cu data de 
19.11.2018. Ofertele se depun la Registra-
tura Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos.
București, nr.49-51, până la data de 
03.12.2018, ora 16.00. Eventualele litigii 
se vor soluţiona la instanţa competentă 
de pe raza municipiului Giurgiu. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefonul: 
0246.213.588, int.150, Compartiment 
Urmărire, Executare Contracte.

l Noi, Petre Cristian, executor judecăto-
resc în cadrul B.E.J. Petre Cristian, cu 
sediul în circumscripţia municipiului 
București, În temeiul titlului executoriu 
reprezentat de Sentinţa civilă nr. 
1859/02.03.2017 pronunţată de Judecă-
toria Sectorului 6 București, debitorii SC 
Bistro Francais Enterprises SRL, cu 
sediul în București, Str. Atelierele Noi, nr. 
2A+2B+2C, sector 1 și Cismarescu Dinu 
Emil, cu domiciliul în București, Bd. Ion 
Mihalache nr. 47, bl. 16A, sc. A, et. 6, ap. 
17, sector 1, au fost obligaţi la plata 
sumei de 9.259,64 lei reprezentând debit, 
penalităţi de întârziere și cheltuieli de 
judecată, la care se adaugă suma de 
1.736,09 lei reprezentând onorariu și 
cheltuieli de executare conform Încheierii 
din data de 10.08.2017 emisă de BEJ 
Petre Cristian, către creditoarea Plevnei 
Residence Imobiliar SA, cu sediul în 
București, Calea Plevnei nr.145, sector 6, 
prin Av. Neacșu Carmen. În conformi-
tate cu dispoziţiile art.762 alin.1 Cod 
procedură civilă, aducem la cunoștinţă 
generală că în ziua de 21.11.2018, ora 
14:00, va avea loc la sediul BEJ Petre 
Cristian din București, Str. Vânători nr. 
5-11, ap.3, sector 5, vânzarea la licitaţie 
publică a bunurilor mobile, proprietatea 
debitoarei SC Bistro Francais Enterprises 
SRL: 1. Raft metalic; 2A. Plăci PAL  2 
buc; 2B. Plăci PAL  2 buc; 3A. Cuptor 
pizza+ suport metalic; 3B. Suport metalic 
cuptor pizza; 4. Panou tablă; 5. Rafturi 
metalice; 6. Bibliorafturi cu documente 
de uz intern; 7. Boxă metalică; 8. Boxă 
lemn, PAL vopsit; 9. Corpuri bucătărie de 
culoare crem 3 buc; 10A. Canapea piele 
artificială cu 2 locuri de culoare maro; 
10B. Canapea colţar din material textil;  
10C. Canapea curbată din material textil 
de culoare mov; 11. Cadă de baie fibră de 
sticlă; 12A.  Canapea material textil de 
culoare portocalie; 12B. Canapea colţar 
material textil; 12C. Fotoliu pat cu spătar 
în colţ; 12D. Fotoliu rotund portocaliu; 
13. Raft lemn; 14. Rafturi metalice  3 
buc; 15. Canapea maro imitaţie piele; 16. 
Canapea colţar; 17. Cilindru metalic; 18. 
Cușcă metalică; 19. Lăzi frigorifice inox 
3buc; 20A. Profil aluminiu 3m; 20B. 
Profil aluminiu 4m; 21. Vitrină frigorifică 
verticală; 22. Cuptor cu 2 friteuze; 23. 
Cuptor; 24. Spălător vase bucătărie; 25. 
Masă lucru inox  2buc; 26A. Spălător 
inox 2 cuve; 26B. Spălător inox 2 cuve; 
26C. Spălător inox  1 cuvă; 27A. Cuptor; 
27B. Cuptor; 28. Ladă frigorifică 2 uși; 
29. Suport metalic 2 buc; 30. Boxă lemn; 
31. Spătar canapea incompletă  32. 
Suport tăvi; 33. Hotă incompletă trapez; 
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34. Blat inox incomplet; 35. Ladă frigori-
fică; 36. Boxă metalică; 37. Butelie 
aragaz dimensiune mijlocie 2 buc; 38. 
Vitrină frigorifică fără geam; 39. Sezlong 
metalic; 40A. Frigider Arctic mic 2 buc; 
40B. Frigider Arctic mare 2 buc; 41A. 
Vitrină frigorifică mare; 41B. Vitrină 
frigorifică mică 2 buc; 42. Frigider 
Arctic; 43. Masă rotundă PAL; 44. 
Aragaz cu un arzător 3 buc; 45. Coşuri 
lemn diferite dimensiuni 14buc; 46. 
Rafturi metalice  2buc; 47. Bancă meta-
lică; 48. Dozator apă 3 buc  49. Uşă PAL; 
50. Ventilator industrial; 51. Umbrelă 
grădină 6 buc; 52. Suporturi umbrele 2 
buc; 53. Stative 2 buc; 57. Fotolii 2 buc; 
58. Tablou pânză mărit (Femeie în şa); 
59. Alte obiecte în stare avansată de 
degradare neputând fi indentificate. 
Preţul de începere a licitaţiei a fost 
stabilit la suma de 36.471,50 lei, conform 
Raportului de Expertiză Tehnică şi 
Evaluare întocmit de Expert Tehnic 
Judiciar Coniac Victor la data de 
10.10.2018, fără a fi luate în calcul obiec-
tele notate la punctul 59, ce pot fi valori-
ficate ca deşeu cu preţul de fier vechi de 
0,70 lei/kg. Somăm pe toţi cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
urmărite descrise mai sus să îl anunţe pe 
executorul judecătoresc înaintea datei 

stabilite pentru vânzare. Invităm pe toţi 
cei care doresc să cumpere bunurile 
scoase la licitaţie publică să se prezinte la 
data, locul şi ora stabilite pentru vanzare, 
având asupra lor cartea de identitate, iar 
până la acestă dată să prezinte oferte de 
cumpărare. În conformitate cu dispozi-
ţiile art.767 alin.1 Cod procedură civilă, 
participanţii la licitaţie trebuie să 
consemneze la dispoziţia executorului 
judecătoresc, cel mai târziu până la înce-
perea licitaţiei, o garanţie de participare 
de cel puţin 10% din preţul de începere 
al licitaţiei pentru bunurile pe care inten-
ţionează să le cumpere. Consemnarea 
garanţiei de participare poate fi făcută în 
contul RO02 BREL 0002 0002 6027 0100 
deschis la Libra Bank sau în contul 
RO74 CECE B504 71RO N000 0000 
deschis la C.E.C BANK- Agenţia 
Victoria, pe seama şi la dispoziţia execu-
torului judecătoresc Petre Cristian. În 
conformitate cu dispoziţiile art.767 alin.2 
Cod procedură civilă, creditorii urmări-
tori sau intervenienţii nu au obligaţia de 
a depune garanţia de participare. 
Aducem la cunoştinţă părţilor interesate 
să participe la licitaţie dispoziţiile art.762 
si art.767 Cod Procedură Civilă, cu 
privire la obligaţiile ce le revin. Prezenta 
publicație conţine un număr de 2 pagini 

şi urmează a fi afişată conform art.762 
alin.7 Cod Procedură Civilă şi comuni-
cată după cum urmează: •Plevnei Resi-
dence Imobiliar SA- Bucureşti, Calea 
Plevnei nr.145, sector 6; •SC Bistro 
Francais Enterprises SRL- Bucureşti, 
Str. Atelierele Noi, nr. 2A+2B+2C, sector 
1; •Cismarescu Dinu Emil- Bucureşti, 
Bd. Ion Mihalache nr.47, bl.16A, sc.A, et. 
6, ap. 17, sector 1; •Primăria Sectorului 
1- Bucureşti, B-dul Banu Manta nr. 9, 
sector 1; •Primăria Sectorului 5- Bucu-
reşti, Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, 
sector 4; •Primăria Sectorului 6 - Bucu-
reşti, Calea Plevnei nr.147-149, sector 6; 
•Judecătoria Sectorului 1- Bucureşti, str. 
Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 5; 
•Judecătoria Sectorului 5- Bucureşti, 
Splaiul Independenței nr.5, sector 4; 
•Judecătoria Sectorului 6- Bucureşti, Str. 
Ştirbei Vodă nr.115, sector 1; •Locul 
situării bunurilor- Bucureşti, Calea 
Plevnei nr.145, sector 6; •Locul licitaţiei- 
Bucureşti, Str. Vânători nr.5-7-9-11, ap.3, 
sector 5.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Inregistrare 
B3476941 din data de 30.01.2018, 

precum si Certificatul Constatator 
de autorizare din data de 30.01.2018, 
emis in baza declaratiei - tip model 3 
nr.  32000 din 26.01.2018,  ale 
Karpaten Eurofood SRL, inregis-
trata in Registrul Comertului sub nr. 
J40/1103/2018 si CUI 36637927. Se 
declara nule.

l Pierdut Atestat transport marfă 
eliberat de ARR Dolj pe numele Mituc 
Claudiu Vasile. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de Membru 
OAMMR CJ 007905 pe numele Seliscan 
Anca.

l Persoană juridică: Colegiul Psiho-
logilor din România, cu sediul în Str.
Stoian Militaru, nr.71, Bucureşti, 
Sector 4,  declară pierdut Certificat 
Înregistrare Fiscală nr.18102208 
eliberat la 04.11.2005/12.10.2015, 
Seria A, nr.1001747 emis de ANAF, 
Direcţia Generală Regională a Finan-
ţelor Publice Bucureşti. Îl declarăm 
nul.

l Pierdut legitimaţie serviciu, emisă de 
Camera Deputaţilor pe numele de 

Cherciu Nicoleta, precum şi CI pe 
acelaşi nume.

l Pierdut legitimaţie militar veteran pe 
numele Catrinescu Ion Florin cu seria 
MV 000311 de MapN.

l Pierdut numere de 30 seturi de indica-
toare marcate taxi aferente numerelor de 
înmatriculare conform celor prezentate  
mai jos ale SC Fidel Taxi SRL transpor-
tator autorizat deţinător al autorizaţiei de 
transport Seria SC nr. 5773 eliberată la 
data de 01.03.2015 de Consiliul General 
al Mun. Bucuresti, Primaria Bucuresti : 
5766/ B -64 -ZZC; 5767/ B -64 -ZZF; 
5768/ B -64 -   ZZE; 5769/ B -64 -ZZB; 
5770/  B -64 -ZZG; 5771/ B -64 -ZZD; 
5773/ B -54 -ZKK; 5774/ B -6 -ZZI; 5775/ 
B -64 -ZZH; 5776/ B -64 -ZZP; 5777/ B 
-34 -TUI; 7227/ B -73 -RUM; 7229/ B -64 
-ZYW; 7230/ B -73 -NNH; 7231/ B -73 
-MKH; 7232/ B -73 -MJL; 7233/ B -73 
-NMJ; 7235/ B -73 -MJN; 7236/ B -73 
-MJW; 7237/ B -73 -MKB; 7238/ B -73 
-MJR; 7239/ B -73 -MJJ; 7240/ B -73 
-NME 7241/  B -73 -MJG; 7243/ B -73 
-MJP; 7244/ B -73 -RXW; 7245/ B -73 
-NNS; 7247/ B -73 -NNG; 7249/ B -73 
-MKZ; 7250/ B -73 -MKS.




