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OFERTE SERVIU
l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în
data de 25.10.2019 concurs recrutare pentru
1 Casier. Detalii la 021.424.43.62.
l SC Food Snack Taboo SRL D Brăila
angajează lucrător în bucătărie, salariu brut
2080 lei, durata nedeterminata. Se oferă
cazare şi masa. Telefon 0787/551639.
l SC Glorious Lighting SRL angajează în
Brăila: -Tehnician Proiectant Mecanic;
-Asistent Manager; -Tehnician Mecanic.
Condiții: -studii medii; -limba engleză nivel
mediu; -experiență în domeniul fabricării
corpurilor de iluminat min.2 ani. CV-urile
se transmit la adresa: hr@gloriouslighting.
eu
l Asociația International School For
Primary Education, cu sediul în Bucureşti,
str.Petre S.Aurelian, nr.72, sector 1, angajează profesor în învățământul primar
(COR 234101). Cerințe: master, limba
engleză şi experiență 6 ani. Candidații eligibili sunt rugați să transmită CV-ul însoțit de
o scrisoare de intenție la adresa de e-mail:
office@kingsoakschool.ro. Candidații eligibili vor fi contactați telefonic.
l Societatea SC Elprest Gostilele SRL, cu
sediul in sat Tamadau Mare, com.Tamadau
Mare, jud.Calarasi, CUI RO26283962,
tel.0722694300, angajeaza 5 muncitori
necalificati in agricultura, COD COR
921302. CV-urile se pot trimite la adresa de
mail: tancueugen@yahoo.com pana la data
de 24.10.2019. Selectia va avea loc in data
de 25.10.2019.
l Primăria Comunei Dobroteşti, judeţul
Teleorman, organizează concurs pe data de
05.11.2019 -proba scrisă, ora 10.00, şi
06.11.2019 -interviul, ora 10.00, pentru
ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat -operator serviciul public de apă sat
Dobroteşti, comuna Dobroteşti, judeţul
Teleorman, pe perioadă determinată.
Condiţii de studii: -şcoală profesională sau
liceal cu diplomă de absolvire, documente
doveditoare privind calificări (dacă este
cazul); -vechime -nu. Dosarele se depun în
termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Relaţii la telefon: 0730.559.555, persoană de
contact: Manea Niculae, secretar comună.
l UM 01867 din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul în str.Gării, nr.2, Mihai
Bravu, Giurgiu, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante de
personal civil contractual: -un post de
contabil IA în cadrul Compartimentului
Financiar-Contabil: studii medii în domeniul economic/absolvirea cu diplomă de
bacalaureat a studiilor medii şi un curs de
perfecționare în domeniul economic, cu o
vechime în muncă şi specialitate de minim 6
ani şi 6 luni, astfel: -12.11.2019, ora 10.00
-proba scrisă; -18.11.2019, ora 10.00 -interviul; -data-limită de depunere a dosarelor:
06.11.2019, ora 15.30; -un post de şef birou,
gr.II, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil: absolvirea cu diplomă de
licență a studiilor superioare în domeniul
economic, cu o vechime în muncă şi specialitate de minim 5 ani, astfel: -12.11.2019, ora
10.00 -proba scrisă; -18.11.2019, ora 10.00
-interviul; -data-limită de depunere a dosarelor: 06.11.2019, ora 15.30. Depunerea
dosarelor se va face la sediul UM 01867
Mihai Bravu, str.Gării, nr.2, Mihai Bravu,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Organizarea concursului se va

face la UM 01835 Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti km.10,5, sector 1, Bucureşti.
Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 0744.877.827/interior: 1105206.
l Primăria Comunei Borca, Judeţul Neamţ,
organizează concurs/examen de recrutare
pentru ocuparea unui post vacant personal
contractual pe perioadă nedeterminată de:
-referent, studii medii, treapta profesională
IA din cadrul Compartimentului Bibliotecă
şi Cămin cultural. Concursul se va organiza
la sediul Primăriei Comunei Borca, Județul
Neamț, după următorul calendar; a) - 4
noiembrie 2019, ora 16,00, data- limită până
la care se pot depune dosarele de concurs; b)
-12 noiembrie 2019, ora 11,00 proba scrisă;
d) - 15 noiembrie 2019, ora 11,00 interviul.
Pentru a participa la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale,
prevăzute la art.3 al Regulemantului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcției contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi următoarele condiții specifice: a) Nivelul studiilor:
studii medii (absolvite cu diploma de bacalaureat); b) Vechime în specialitatea studiilor
- 9 ani. Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune la Primăria Comunei Borca, în
perioada 22 octombrie 2019 - 4 noiembrie
2019, orele 8,00 - 16,00. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de Bălăcianu
Elena, consilier superior. Anunțul privind
organizarea concursului este afişat la sediul
instituției şi pe site-ul acesteia www.primariaborca.ro.
l Anunţ privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare pe durată
nedeterminată a 17 posturi de personal civil
contractual vacante. I. În acord cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 7
alin. (1) şi (4) din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului României nr.
286 din 31.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare şi precizărilor
Direcției generale management resurse
umane nr. D 741 din 22.04.2019, Unitatea
Militară 02574 Bucureşti organizează
concurs /examen pentru încadrarea pe
durată nedeterminată, a următoarelor
posturi de personal civil contractual
vacante, cu atribuţii de execuție, astfel: 1. la
Centrul întreținere, reparații şi exploatare
cazărmi: -1 post de „Muncitor calificat I
(tâmplar) /M;G” cu atribuții de execuție,
vacant în Atelierul întreținere, reparații şi
exploatare construcții din Formațiunea
întreținere, reparații şi exploatare, prevăzut
cu studii generale (minim 8 clase) sau
profesionale ori liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria
de tâmplar, cu o vechime în muncă şi în
meseria de tâmplar de minim 9 ani, perioadă dovedită cu documente justificative;
-1 post de „Muncitor calificat I (instalator)
/M;G” cu atribuții de execuție, vacant în
Grupa întreținere reparații şi exploatare

instalații sanitare, ventilații, puncte
termice, grupuri electrice şi climatizare din
Formațiunea întreținere, reparații şi
exploatare, prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat şi calificare
profesională în meseria de instalator, cu o
vechime în muncă şi în meseria de instalator apă canal şi /sau instalații tehnico sanitare de minim 9 ani, perioadă dovedită
cu documente justificative; -2 posturi de
„Muncitor calificat I (electrician) /M;G” cu
atribuții de execuție, vacante în Grupa
întreținere reparații şi exploatare instalații
sanitare, ventilații, puncte termice, grupuri
electrice şi climatizare din Formațiunea
întreținere, reparații şi exploatare, prevăzute cu studii generale (minim 8 clase) sau
profesionale ori liceale cu diplomă de
bacalaureat şi calificare profesională în
meseria de electrician, cu o vechime în
muncă şi în meseria de electrician în
construcții de minim 9 ani, perioadă dovedită cu documente justificative; -1 post de
„Muncitor calificat II (electrician) /M;G”
cu atribuții de execuție, vacante în Grupa
întreținere şi reparații instalații electrice şi
ascensoare din Formațiunea întreținere,
reparații şi exploatare, prevăzut cu studii
generale (minim 8 clase) sau profesionale
ori liceale cu diplomă de bacalaureat şi
calificare profesională în meseria de electrician, cu o vechime în muncă şi în meseria
de electrician în construcții de minim 6 ani,
perioadă dovedită cu documente justificative; -1 post de „Muncitor calificat IV
(electrician) /M;G” cu atribuții de execuție,
vacant în Grupa întreținere şi reparații
instalații electrice şi ascensoare din Formațiunea întreținere, reparații şi exploatare,
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)
sau profesionale ori liceale cu diplomă de
bacalaureat şi calificare profesională în
meseria de electrician. Nu se stabilesc
condiții de vechime în muncă şi/sau specialitatea studiilor. 2. la Secția întreținere,
reparații şi exploatare cazărmi: -1 post de
„Muncitor calificat I (dulgher) /M;G” cu
atribuții de execuție, vacant în Grupa întreținere şi reparații construcții şi instalații,
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)
sau profesionale ori liceale cu diplomă de
bacalaureat şi calificare profesională în
meseria de dulgher, cu o vechime în muncă
şi în meseria de dulgher de minim 9 ani,
perioadă dovedită cu documente justificative; -1 post de „Muncitor calificat III
(fochist) /M;G” cu atribuții de execuție,
vacant în Grupa exploatare centrale
termice, prevăzut cu studii generale (minim
8 clase) sau profesionale ori liceale cu
diplomă de bacalaureat, calificare profesională în meseria de fochist sau de instalator
instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, ori
instalator reţele termice şi sanitare şi autorizaţie de fochist pentru cazane de apă
caldă şi joasă presiune, eliberată de ISCIR,
af lată în termen de valabilitate, cu o
vechime în muncă şi în meseria de fochist
sau de instalator instalaţii tehnico-sanitare
şi de gaze sau de instalator reţele termice şi
sanitare de minim 3 ani, perioadă dovedită
cu documente justificative. 3. la Serviciul
inspecții, încercări şi elaborare specificații
tehnice pentru materiale logistice; -2
posturi de „Tehnician I/M” cu atribuții de
execuție, vacante în Laboratorul de încercări alimente, fiind necesar absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat, cu o
vechime în muncă şi activitate profesională
de tehnician/similar în laboratoare de
analize produse alimentare, analize chimice
şi/sau microbiologice de minim 3 ani şi 6
luni, perioadă dovedită prin documente
justificative. 4. la Ansamblul Artistic
“Doina” al Armatei: -1 post de „Artist

I

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

instrumentist gr. I (vioară) /S” cu atribuții
de execuție, vacant în Orchestra Ansamblului Artistic “Doina” al Armatei, fiind
necesar absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau autorizată, cu
diplomă de licenţă în muzică sau arte:
interpretare muzicală sau pedagogie muzicală, în domeniul de activitate al postului
(vioară), cu o vechime în muncă şi în specilitatea studiilor de minim 3 ani şi 6 luni,
perioadă dovedită cu documente justificative; -1 post de „Artist instrumentist gr. I
(violă) /S” cu atribuții de execuție, vacant în
Orchestra Ansamblului Artistic “Doina” al
Armatei, fiind necesar absolvirea unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau
autorizată, cu diplomă de licenţă în muzică
sau arte: interpretare muzicală sau pedagogie muzicală, în domeniul de activitate al
postului (violă), cu o vechime în muncă şi
în specilitatea studiilor de minim 3 ani şi 6
luni, perioadă dovedită cu documente justificative. 5. la Formațiunea de hrănire: -1
post de „Muncitor calificat IV (bucătar)
/M;G” cu atribuții de execuție, vacante la
microstructura bucătărie din Formația de
hrănire nr. 2, prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat şi calificare
profesională în meseria de bucătar. Nu se
stabilesc condiții de vechime în muncă şi/
sau specialitatea studiilor; -1 post de
„Muncitor calificat IV (bucătar) /M;G” cu
atribuții de execuție, vacant la Formația de
hrănire nr.4, prevăzut cu studii generale
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(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat şi calificare
profesională în meseria de bucătar. Nu se
stabilesc condiții de vechime în muncă şi/
sau specialitatea studiilor. 6. la Complexul
militar de instruire, reprezentare şi tranzit
“Litoral” (U.M. 02441 Mangalia): -1 post
de „Paznic /M;G” cu atribuții de execuție,
vacant în microstructura pază, transport şi
apărare împotriva incendiilor din Căminul
militar nr.2 “Eforie”, prevăzut cu studii
generale (minim 8 clase) sau liceale cu
diplomă de bacalaureat şi atestat profesional de agent de pază, aflat în termen de
valabilitate. Nu se stabilesc condiții de
vechime în muncă şi/sau specialitatea
studiilor; -1 post de „Şofer I /M;G” cu atribuții de execuție, vacant în grupa transport
din microstructura subunități pază, transport şi apărare împotriva incendiilor,

ANUNȚ DE LICITAȚIE
Penitenciarul T‰ rgu Mureș cu sediul ” n str. Retezatului, nr. 7, mun. T‰ rgu
Mureș, telefon 0265.261.565, fax 0265.221.797, organizează ” n data de 11.11.2019
ora 12:00 licitaţie publică cu strigare ” n vederea valorificării următoarelor bunuri scoase
din funcţiune, după cum urmează:
Nr
crt

Denumirea bunurilor materiale

Preţ iniţial de v‰ nzare
-lei-

Val. garanţiei de participare (10%)
-lei-

1

Autoturism ARO 243

5.100,00

510,00

2

Autoturism ARO 243 D

3.500,00

350,00

3

Autoturism Dacia 1310 Li Berlina

1.400,00

140,00

4

Autoturism Dacia 1310

2.600,00

260,00

5

Autocamion ROMAN RD 8135

10.300,00

1.030,00

6

Autocamion AB 16215 (cu prelată)

14.900,00

1.490,00

7

Autocamion RD 8135 F

10.300,00

1.030,00

8

Tractor U650

14.400,00

1.440,00

9

Tractor U650

16.200,00

1.620,00

Bunurile materiale care fac obiectul licitaţiei nu sunt ” n stare de funcţionare. La
preţul de v‰ nzare adjudecat, cumpărătorul va achita şi valoarea T.V.A. (19%).
ë n caz de neadjudecare, se va organiza o nouă licitaţia ” n data de 18.11.2019
ora 12:00, bunurile supuse valorificării av‰ nd preţuri diminuate cu 20% faţă de preţurile
iniţiale de v‰ nzare.
ë n caz de neadjudecare, se va organiza o nouă licitație ” n data de 25.11.2019
ora 12:00, bunurile supuse valorificării av‰ nd preţuri diminuate cu 40% faţă de preţurile
iniţiale de v‰ nzare.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Penitenciarului T‰ rgu Mureș cu
sediul ” n str. Retezatului, nr. 7, mun. T‰ rgu Mureș, jud. Mureș contra sumei de 10 lei
(inclusiv TVA) achitată la casieria unităţii.
La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care va prezenta
p‰ nă la data de 05.11.2019, ora 10:00, respectiv 12.10.2019 ora 10:00, ” n cazul primei
repetări, sau 19.10.2019 ora 10:00, ” n cazul celei de-a doua repetări, următoarele
documente:
- Chitanţa eliberată de casieria unităţii reprezent‰ nd achitarea taxei de participare la
licitaţie (c-val. Caiet de sarcini), ” n sumă de 10 lei (inclusiv TVA).
- Dovada virării ” n contul unităţii (ordin de plată sau numerar) a garanţiei de participare
la licitaţie (valoarea garanţiei de participare pentru bunul material este prezentată la
capitolul B al Caietului de sarcini).
- Copie de pe certificatul de ” nregistrare la registrul comerţului sau, după caz, copie de
pe certificatul de ” nmatriculare la registrul comerţului şi de pe codul fiscal, pentru
persoanele juridice, sau copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice.
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prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)
sau liceale cu diplomă de bacalaureat și
permis de conducere categoriile: B, C și CE
af lat în perioada de valabilitate, cu o
vechime în muncă și activitate profesională
în conducerea autovehiculelor cu remorcă
și capacitate de transport mai mare de 3,5
tone, de minim 6 ani, perioadă dovedită
prin documente justificative. 7. la
Complexul militar de instruire, reprezentare și tranzit “Munte” (U.M. 02424
Sinaia): -1 post de „Muncitor calificat IV
(ospătar) /M;G” cu atribuții de execuție,
vacant în microstructura personal de deservire la popota Căminului militar “Sinaia”,
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)
sau profesionale ori liceale cu diplomă de
bacalaureat și calificare profesională în
meseria de ospătar sau chelner. Nu se stabilesc condiții de vechime în muncă și/sau
specialitatea studiilor. II. Data -limită până
la care se pot depune dosarele de concurs
este: 06.11.2019 ora 14.00. III. Dosarele de
concurs se depun la sediul Unităţii Militare
02574 București din B-dul. Drumul
Taberei, nr. 7B, sector 6. IV. Tipul probelor
de concurs/examen, data și ora desfășurării
acestora: -pentru posturile de tehnician și
paznic: probă scrisă și interviu: -proba
scrisă în data de: 18.11.2019, ora 11.00.
-interviul în data de: 22.11.2019, ora 11.00.
-pentru posturile de artist instrumentist,
muncitor calificat și șofer: probă practică și
interviu: -proba practică în data de:
18.11.2019, ora 11.00. -interviul în data de:
22.11.2019, ora 11.00. V.Probele de concurs/
examen se desfășoară, astfel: - la sediul din
B-dul Drumul Taberei, nr. 7B, București,
sector 6 pentru posturile din cadrul Secției
întreținere, reparații și exploatare cazărmi;
-la sediul din Aleea Haiducului, nr. 5-7,
București, sector 6 pentru postul de
muncitor calificat IV (ospătar) din cadrul
Complexului militar de instruire, reprezentare și tranzit “Munte” și postul de paznic
din Complexul militar de instruire, reprezentare și tranzit “Litoral”; -la sediul din
B-dul Iuliu Maniu, nr. 7-9, București, sector
6 pentru posturile din cadrul Serviciului
inspecții, încercări și elaborare specificații
tehnice pentru materiale logistice; -la sediul
din B-dul Iuliu Maniu, nr. 13, București,
sector 6 pentru posturile din cadrul Ansamblului artistic “Doina” al armatei; -la sediul
din str. Izvor, nr. 110, București, sector 5
pentru posturile din cadrul Centrului întreținere, reparații și exploatare cazărmi și
Formațiunii de hrănire; -la sediul U.M.
02210 București din B-dul Ghencea, nr.
35-37, București, Sector 5 pentru postul de
șofer din cadrul Complexului militar de
instruire, reprezentare și tranzit “Litoral”.
VI. Secretariatul comisiilor de concurs/
examen poate fi contactat la telefon
021.315.54.85 interior 2217. VII. Prezentarea la post în data de 09.12.2019. VIII.
Detalii privind condiţiile generale și specifice pentru ocuparea posturilor, bibliografia
și tematica de concurs se pot obţine la
sediul Unităţii Militare 02574 București din
B-dul Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, pe
portalul posturi.gov.ro, pe pagina de
internet www.defense.ro/concursuri” sau la
secretariatul comisiilor de concurs.
l Inspectoratul de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier, cu sediul în B-dul
Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București,
organizează concurs pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante de execuție,
după cum urmează: -Inspector de trafic
rutier -unsprezece posturi, în cadrul Inspectoratelor Teritoriale (IT) și Serviciul Monitorizare și Control (SMC -Biroul Monitorizare
Echipaje) (sediul central): -Inspector trafic
rutier debutant: SMC (sediul central) -un
post, IT nr.5 -Hunedoara -un post, IT nr.6
-Dolj -un post, IT nr.8 -Sibiu -un post;
-Inspector trafic rutier, grad II: IT nr.4 -Cluj
-un post, IT nr.5 -Arad -două posturi, IT
nr.7 -Prahova -un post, IT nr.8 -Mureș -un
post; -Inspector trafic rutier, grad IA: IT nr.5
-Caraș-Severin -un post, IT nr.6 -Dolj -un
post; -Consilier juridic, grad IA: Direcția
Juridică -Serviciul Contencios Administrativ (sediul central) -un post; -Consilier
juridic, grad II -Direcția Investiții și Administrativă -Serviciul Achiziții Publice și
Ordonanțare (sediul central) -un post;

-Economist, grad I -Direcția Economică
-Biroul Contabilitate (sediul central) -un
post; -Economist, grad IA -Direcția Economică -Biroul Contabilitate (sediul central)
-un post; -Consilier juridic, grad I -Direcția
Strategii, Dezvoltare și Management -Serviciul Reglementări Legislative -Biroul Reglementări și Armonizare Legislativă (sediul
central) -un post; -Consilier juridic, grad II
-Compartiment Protecția Datelor Personale
(sediul central) -un post; -Expert în securitate și sănătate în muncă, grad IA -Serviciul
Gestiune Personal, Pregătire Profesională și
Securitate în Muncă -Biroul Resurse
Umane și Evaluare Profesională -Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă și
Situații de Urgență (sediul central) -un post;
-Specialist resurse umane, grad II -Serviciul
Gestiune Personal, Pregătire Profesională și
Securitate în Muncă -Compartimentul
Gestiune Personal (sediul central) -un post;
-Referent de specialitate, grad II -Direcția
Investiții și Administrativă -Serviciul Logistică și Administrativ -Biroul Administrativ
și Derulare Contracte. Condițiile specifice
necesare pentru ocuparea posturilor scoase
la concurs sunt: -Inspector de trafic rutier
(studii superioare) debutant. Condiții de
participare: -pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca
urmare a absolvirii unei instituții acreditate
de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria
autovehiculelor sau ingineria transporturilor; -vechime în specialitate: 0-6 luni;
-cunoștințe operare calculator: MS Office,
Word, Excel, e-mail, internet -nivel bine.
-Inspector de trafic rutier (studii superioare), grad II. Condiții de participare:
-pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor
sau ingineria transporturilor sau -studii
superioare absolvite cu diplomă de licență
ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile
științe juridice, științe economice și/sau
științe inginerești și au o vechime în muncă
în domeniul transporturilor rutiere de cel
puțin 3 ani; -vechime în specialitate: minim
1 an; -cunoștințe operare calculator: MS
Office, Word, Excel, e-mail, internet -nivel
bine. -Inspector de trafic rutier (studii superioare), grad IA. Condiții de participare:
-pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor
sau ingineria transporturilor sau -studii
superioare absolvite cu diplomă de licență
ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile
științe juridice, științe economice și/sau
științe inginerești și au o vechime în muncă
în domeniul transporturilor rutiere de cel
puțin 3 ani; -vechime în specialitate: minim
7 ani; -cunoștințe operare calculator: MS
Office, Word, Excel, e-mail, internet -nivel
bine. -Consilier juridic, grad IA -Direcția
Juridică -Serviciul Contencios Administrativ. Condițiile de participare: -pregătire
de bază: studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, ca urmare a absolvirii
unei instituții acreditate de învățământ
superior -științe juridice; -vechime în specialitate: minim 7 ani; -cunoștințe operare
calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail,
internet -nivel bine. -Consilier juridic, grad
II -Compartiment Protecția Datelor Personale. Condițiile de participare: -pregătire de
bază: studii superioare absolvite cu diplomă
de licență, ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior
-științe juridice; -vechime în specialitate:
minim 1 an; -cunoștințe operare calculator:
MS Office, Word, Excel, e-mail, internet
-nivel bine. -Consilier juridic, grad II
-Direcția Investiții și Administrativă -Serviciul Achiziții Publice și Ordonanțare.
Condiții de participare: -Pregătire de bază:
studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior -științe
juridice; -vechime în specialitate: minim 1
an; -experiență în domeniul achizițiilor
publice; -cunoștințe operare calculator: MS
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Office, Word, Excel, e-mail, internet -nivel
bine. -Consilier juridic, grad I -Direcția
Strategii, Dezvoltare și Management -Serviciul Reglementări Legislative -Biroul Reglementări și Armonizare Legislativă.
Condițiile de participare: -pregătire de bază:
studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior -științe
juridice; -vechime în specialitate: minim 4
ani; -cunoștințe operare calculator: MS
Office, Word, Excel, e-mail, internet -nivel
bine. -Economist, grad I. Condiții de participare: -Pregătire de bază: studii superioare
absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior -științe economice; -vechime
în specialitate: minim 4 ani; -cunoștințe
operare calculator: MS Office, Word, Excel,
e-mail, internet -nivel bine. -Economist,
grad IA. Condiții de participare: -Pregătire
de bază: studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, ca urmare a absolvirii
unei instituții acreditate de învățământ
superior -științe economice; -vechime în
specialitate: minim 7 ani; -cunoștințe
operare calculator: MS Office, Word, Excel,
e-mail, internet -nivel bine. -Expert în sănătate și Securitate în Muncă, grad IA.
Condiții de participare: -Pregătire de bază:
studii superioare absolvite cu diplomă de
licență, ca urmare a absolvirii unei instituții
acreditate de învățământ superior; -certificat-cadru tehnic situații de urgență; -certificat -Inspector protecția muncii (180 ore);
-curs postuniversitar -Evaluator riscuri de
accidentare și îmbolnăvire profesională;
-vechime în specialitate: minim 7 ani;
-cunoștințe operare calculator: MS Office,
Word, Excel, e-mail, internet -nivel bine.
-Specialist resurse umane, grad II. Condiții
de participare: -Pregătire de bază: studii
superioare absolvite cu diplomă de licență,
ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior; -certificat
inspector resurse umane; -vechime în specialitate: minim 1 an; -cunoștințe operare
calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail,
internet -nivel bine. -Referent de specialitate, grad II. Condiții de participare:
-Pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, ca urmare a
absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior -științe economice, juridice
sau tehnice; -vechime în specialitate: gradul
II: minim 1 an; -cunoștințe operare calculator: MS Office, Word, Excel, e-mail,
internet -nivel bine. Concursul va consta
într-o probă scrisă, în data de 12.11.2019,
ora 10.00, și un interviu, în data de
18.11.2019, începând cu ora 10.00. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune până
la data de 04.11.2019, ora 16.00, la sediul
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier -ISCTR, secretariatul
comisiei de concurs -Serviciul Gestiune
Personal, Pregătire Profesională și Securitate în Muncă -Compartimentul Gestiune
Personal, tel.0725.597.680 -0725.597.679.
Informaţii referitoare la condiții specifice,
documente necesare și bibliografie se pot
consulta pe pagina de web: www.isctr-mt.ro
și la sediul Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier.
l Administrația Națională a Rezervelor de
Stat și Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 370, cu sediul în localitatea Ionești,
județul Vâlcea, organizează în data de
12.11.2019, ora 10.00, proba scrisă, și
14.11.2019, ora 10.00, proba interviu,
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I (mașinist) din cadrul compartiment
Tehnic, în următoarele condiţii. Pentru a
ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute în HG nr. 286/2011, art.3: studii
medii/școală profesională; vechime în
muncă minim 3 ani și șase luni conf.art.6
alin.a (2) din Ord.MAI nr.104/2010; autorizare ISCIR. Termenul-limită de depunere a
dosarelor: 04.11.2019, ora 12.00, la sediul
UT. Coordonate de contact pentru primirea
dosarelor de concurs: ANRSPS -Unitatea
Teritorială 370, com.Ionești, judeţul Vâlcea,
telefon: 0250.763.033, e-mail: ut370@
anrsps.gov.ro, persoană de contact: Dospina
Tatiana, tel.0749.244.811.

l Unitatea de Asistenţă Medico Socială, cu
sediul în localitatea Boldești Scăeni, str.
Calea Unirii, nr.57, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante de infirmieră, pe perioadă determinată, 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 05.11.2019, ora 10.00; -Proba practică în
data de 05.11.2019, ora 13.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii și
vechime: studii medii de specialitate;
vechime minimă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul UAMS, Calea Unirii, nr.57, Boldești
Scăeni, jud.Prahova. Relaţii suplimentare la
sediul: UAMS, Calea Unirii, nr.57, Boldești
Scăeni, jud.Prahova, persoană de contact:
Coman Maria, telefon: 0244.211.383.
l Grădiniţa cu Program Prelungit
„Dumbrava minunată”, cu sediul în localitatea Craiova, str.Putnei, nr.50, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de administrator de patrimoniu,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
12.11.2019, ora 9.00; -Proba interviu în data
de 12.11.2019, ora 12.00; -Proba practică în
data 12.11.2019, ora 13.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -Studii:
superioare; -Vechime: minim 3 ani în
domeniu. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs in termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anuntului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Grădiniţei cu Program Prelungit
„Dumbrava minunată”, str. Putnei, nr. 50,
Craiova, Dolj. Relaţii suplimentare la sediul
Grădiniţei cu Program Prelungit
„Dumbrava minunată”, str. Putnei, nr.50,
Craiova, Dolj, persoană de contact: Șchiopu
Sorina-Elena, tel. 0786.609.464.
l Liceul Tehnologic de Vest, cu sediul în
localitatea Timișoara, str.Bulevardul Regele
Carol I, nr.11, judeţul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: numele funcției: supraveghetor noapte, număr posturi: 0,50,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 12.11.2019, ora 10.00; -Proba practică în
data de 14.11.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii
generale/medii; -vechime: 2 ani. 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 Liceului Tehnologic
de Vest Municipiul Timișoara. Relaţii suplimentare la sediul: Timișoara, Bulevardul
Regele Carol I, nr.11, persoană de contact:
Sincu Carmen, telefon: 0256.493.026.
l Primăria Comunei Măgirești, județul
Bacău, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de
execuție de asistent medical în cadrul Căminului de Îngrijire Bătrâni, sat Valea Arinilor
-SPAS, comuna Măgirești, pe perioadă
nedeterminată, cu respectarea prevederilor
HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiții de participare:
-studii de specialitate în domeniul asistenței
medicale; -fără vechime în specialitatea
funcției. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Căminului de Îngrijire Bătrâni, sat
Valea Arinilor, comuna Măgirești, la birou
șef centru, până la data de 04.11.2019, ora
16.00. Proba scrisă are loc în data de
12.11.2019, ora 10.00, și interviul în data de
14.11.2019, ora 14.00, la sediul Primăriei
Comunei Măgirești, județul Bacău.
Persoane de contact: șef centru, Cada
Catalin, tel. 0769.047.026.
l Unitatea Militară 01837 Mihail Kogălniceanu, cu sediul în com.Mihail Kogălniceanu, str.T.Vladimirescu, nr. 1, jud.
Constanța, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor vacante de personal
civil contractual de expert gr.I, Birou înca-

drare și dezvoltare profesională, A1
Personal și mobilizare, economist gr.II,
Birou achiziţii publice, A4 Logistică și
economist gr.II, Birou contabilitate, Financiar contabil. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 12.11.2019
(toate posturile), ora 10.00; -Proba interviu:
-pentru personal civil contractual de expert
gr.I, Birou încadrare și dezvoltare profesională, A1 Personal, în data de 19.11.2019,
ora 10.00; -pentru personal civil contractual
de economist gr.II, Birou contabilitate,
Financiar contabil, în data de 20.11.2019,
ora 10.00; -pentru personal civil contractual
de economist gr.II, Birou achiziţii publice,
A4 Logistică, în data de 21.11.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -pentru personal civil contractual
de expert gr.I, Birou încadrare și dezvoltare
profesională, A1 Personal: -nivelul minim,
domeniul și specializarea studiilor: studii
universitare cu diplomă de licenţă, Curs
acreditat de inspector resurse umane și Curs
acreditat responsabil cu potecția datelor cu
caracter personal; -vechime în specialitatea
postului: minimum 6 ani; -nivelul de acces
la informaţii clasificate este „Secret de
serviciu”, fiind necesar acordul scris al
persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va
fi declarată „admisă”; -pentru personal civil
contractual de economist gr.II, Birou contabilitate, Financiar contabil: -nivelul minim,
domeniul și specializarea studiilor: studii
universitare cu diplomă de licenţă în domeniul Economie; -vechime în specialitatea
postului: minimum 6 luni; -nivelul de acces
la informaţii clasificate este „Secret de
serviciu”, fiind necesar acordul scris al
persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei
de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va
fi declarată „admisă”; -pentru personal civil
contractual de economist gr.II, Birou achiziţii publice, A4 Logistică: -nivelul minim,
domeniul și specializarea studiilor: studii
universitare cu diplomă de licenţă în domeniul Administrarea afacerilor, Cibernetică
statistică și informatică economică, Management, Marketink, Economie; -vechime în
specialitatea postului: minimum 6 luni;
-nivelul de acces la informaţii clasificate este
„Secret de serviciu”, fiind necesar acordul
scris al persoanei care dorește să candideze
privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau
a certificatului de securitate, în situaţia în
care va fi declarată „admisă”. 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 UM 01837 Mihail
Kogălniceanu, în intervalul orar 08.0014.30. Relaţii suplimentare la sediul:
Unitatea Militară 01837 Mihail Kogălniceanu, persoană de contact: Borcea Alin,
secretar, telefon: 0241.258.190, int.185.
l Primăria Comunei Remetea, cu sediul în
loc.Remetea, satul Remetea, nr.299, jud.
Bihor, în baza Legii nr. 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea post vacant
pe perioadă nedeterminată pentru funcție
publică de execuție: consilier, clasa I, grad
profesional asistent. Denumirea postului:
funcție publică de execuție -consilier, clasa I,
grad profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Agricol. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor superioare; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2
ani. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Remetea, județul Bihor:
-Proba scrisă: în data de 20.11.2019, ora
11.00, la sediul instituției; -Interviul în data
de 22.11.2019, ora 11.00, la sediul instituției.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituției în termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial.
Bibliografia și alte relații se pot obține la
Primăria Comunei Remetea,
tel.0259.325.240, int.208 sau pe mobil:
0784.281.393, în fiecare zi lucrătoare, între
ora 9.00-15.00. Adresa de corespondență,
e-mail: primaria.remetea@yahoo.com
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l Şcoala Gimnazială „Anastasie Fătu”, cu
sediul în localitatea Berezeni, str.Principală,
nr.1, judeţul Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de îngrijitor, 1 post/0.5 normă,
conform HG nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 12.11.2019, ora 8.00; -Proba interviu în
data de 15.11.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
8 clase; -vechime: cel puţin 1 an în muncă.
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 Şcolii Gimnaziale „Anastasie
Fătu” Berezeni. Relaţii suplimentare la
sediul: Şcoala Gimnazială „Anastasie Fătu”
Berezeni, persoană de contact: Sălăvăstru
Mihaela, telefon: 0235.431.105, fax:
0235.431.105, e-mail: scoalaberezeni@
yahoo.com.

cu modificările şi completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant pe perioadă determinată (1 an şi 10 luni) de registrator medical
la Serviciul de evaluare şi statistică medicală. Condiții specifice: -diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în activitate, curs
operator calculator electronic şi rețele.
Concursul constă în: -4 probe succesive:
selecție dosare de înscriere, proba scrisă,
proba practică şi proba interviu. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 05.11.2019, ora 9.00; -Proba practică în
data de 08.11.2019, ora 9.00; -Proba interviu
în data de 13.11.2019, ora 9.00. Candidații
vor depune dosarele de participare în perioada 22.10.2019-28.10.2019, ora 16.00,
inclusiv, la sediul Spitalului Județean de
Urgență „Sf.Pantelimon” Focşani, județul
Vrancea. Relații suplimentare la sediul
spitalului, Serviciul RUONS, telefon:
0237.625.000, fax: 0237.625.191, www.
spitalvn.ro

l Şcoala Gimnazială „Nicolae Groza”, cu
sediul în localitatea Fibiş, str.Principală,
nr.91, judeţul Timiş, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de administrator financiar, 0,25
normă, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 12.11.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 13.11.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare;
-vechime: minim 5 ani în muncă; -experiență de minim 3 ani în domeniul financiar-contabil. 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 Şcolii Gimnaziale „Nicolae
Groza” Fibiş. Relaţii suplimentare la sediul:
Şcoala Gimnazială „Nicolae Groza” Fibiş,
persoană de contact: Cîtu Adriana, telefon:
0752.244.397, fax: 0256.232.064, e-mail:
scoala.fibis@gmail.com

l În conformitate cu prevederile Legiicadru nr.153 din 28 iunie 2017, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, şi a HG nr.286 din 23 martie 2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda”
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Dr.D.Bagdasar,
nr.12, județul Sibiu, organizează concurs/
examen pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale vacante: îngrijitoare -2
posturi cu normă întreagă. Condiţiile specifice de participare la concurs: -absolvent(ă)
de şcoală generală; -vechime -nu este cazul.
Concursul/examenul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 12.11.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 15.11.2019,
ora 10.00. 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 Spitalului de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu, situat în Sibiu, str.
Dr.D.Bagdasar, nr.12, județul Sibiu.
Anunţul, bibliografiile şi calendarele de
concurs/examen se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda”
Sibiu şi se publică pe site-ul spitalului: www.
medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la numărul de telefon:
0269.214.335, interior 164 -Biroul Resurse
Umane, persoană de contact: ec.Maria
Oancea.

l Serviciul Județean de Ambulanță, cu
sediul în localitatea Giurgiu, Bulevardul
Mihai Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, organizează concurs conform HG 286/23.03.2011
pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant: -asistent medical PL,
perioadă determinată, la substația Mogoşeşti. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: diplomă şcoală postliceală sanitară, vechime minimă în specialitate 6 luni.
Concursul se va desfăşura la sediul instituției în data de 12.11.2019, ora 10.00, proba
scrisă, proba practică în data de 15.11.2019,
ora 10.00, iar interviul în data de
19.11.2019, ora 10.00. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
până la 28.10.2019, ora 16.00. Bibliografie şi
relaţii suplimentare la sediul instituției,
telefon: 0246.212.020, mobil: 0723.243.809,
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, persoană
de contact: Gorescu Daniela.
l Serviciul Județean de Ambulanță, cu
sediul în localitatea Giurgiu, Bulevardul
Mihai Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, organizează concurs conform HG 286/23.03.2011
pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:
-asistent medical PL, la substația Bolintin.
Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: diplomă şcoală postliceală sanitară, vechime minimă în specialitate 6 luni.
Concursul se va desfăşura la sediul instituției în data de 12.11.2019, ora 10.00, proba
scrisă, proba practică în data de 15.11.2019,
ora 10.00, iar interviul în data de
19.11.2019, ora 10.00. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
până la 04.11.2019, ora 16.00. Bibliografie şi
relaţii suplimentare la sediul instituției,
telefon: 0246.212.020, mobil: 0723.243.809,
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, persoană
de contact: Gorescu Daniela.
l Spitalul Județean de Urgență „Sf.Pantelimon” Focşani, cu sediul în Focşani, str.
Cuza-Vodă, nr.50-52, județul Vrancea,
organizează, în condițiile HG nr.286/2011,

l Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Ilfov organizează în
data de 12.11.2019, ora 11.00 la sediul instituţiei din Oraş Voluntari, B-dul. Voluntari,
Nr. 94-96, Județ Ilfov, concurs pentru
ocuparea a 6 funcţii contractuale de
execuție vacante după cum urmează: Biroul
de Evaluare Complexă a Copilului: -1 post
asistent social: Studii superioare absolvite
cu diplomă de licență în domeniul asistență
socială; Aviz de liberă practică; Vechime în
specialitate minim 6 luni. -1 post psihopedagog: Studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul psihologiei, specializarea psihologie sau
în domeniul “ştiinţe ale educaţiei”, specializarea psihopedagogie specială; Candidatul
trebuie să aibă calitatea de membru în
Colegiul Psihologilor din România şi să
aibă atestat în specialitatea “psihopedagogie specială”; -1 post medic: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
domeniul medicinei; Certificat de membru
al Colegiul Medicilor din Romania, având
cel puţin gradul de medic specialist în una
din următoarele specialităţi medicale sau
asimilate: medicină de familie, neurologie
pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică;
Asigurare malpraxis.-1 post medic: Studii
superioare absolvite cu diplomă de licență
în domeniul medicinei; Certificat de
membru al Colegiul Medicilor din
Romania, având cel puţin gradul de medic
specialist în una din următoarele specialităţi medicale sau asimilate: neurologie
pediatrică sau pediatrie; Asigurare
malpraxis. Serviciul de Evaluare Complexă
a Persoanelor Adulte cu Handicap: -1 post
psiholog: Studii superioare de lungă durată
absolivite cu diplomă de licență în domeniul
Psihologiei; Atestat de liberă practică. -1
post psihopedagog: Studii superioare absol-

vite cu diplomă de licență în domeniul
psihopedagogiei; Aviz de liberă practică.
Condiţii de desfăşurare a concursului sunt:
-proba scrisă în data de 12.11.2019, ora
11.00; -interviul în data de 15.11.2019, ora
11.00. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de
01.11.2019 ora 14.00, la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Ilfov din Oraş Voluntari, B-dul.
Voluntari, Nr. 94-96, Judeṭ Ilfov. Relaṭii
suplimentare se obtin la tel. 021/369.58.87;
021/369.58.89; 021/369.58.90 interior 104
Serviciul Resurse Umane şi Formare Profesională.
l U.M. 01812 Moara Vlăsiei, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concursul pentru încadrarea a 1(unu) post
vacant de execuție pentru personalul civil
contractual, astfel: -contabil II, birou salarizare/ studii liceale cu diplomă de bacalaureat, curs de contabilitate financiară şi
vechime în muncă de minim 6 luni, astfel:
-11.11.2019, ora 09.00– proba scrisă;
-15.11.2019, ora 09.00– interviul. Data
limită de depunere a dosarelor este
04.11.2019, ora 14.00. Depunerea dosarelor
şi organizarea concursului se va face la
sediul U.M. 01812 Moara Vlăsiei, judeţul
Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul comisiilor de concurs: Pastramă Laurenţiu,
telefon 021/3159895, interior 1069/135.

CITAŢII
l Drăgoi Mihai, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Filiaşi, Bld. Racoțeanu, Nr. 162,
Bl.l2, sc.1, ap.2, jud.Dolj, este chemat În
fața Curții de Apel Craiova, cu sediul în
Craiova, str. C.Brâncuşi, nr. 5A, jud. Dolj,
complet c1a -comercial, camera Sala
Comercial, în ziua de 13 Noiembrie 2019,
ora 9.30, în calitate de intimat-pârât, în
proces cu SC Solar Theta SRL, în calitate
de apelanta-reclamanta, BEJ Drăgoi Mihai,
în calitate de intimat-pârât, SC Libra
Internet Bank SA, în calitate de pârât-intimat, SC Libra Internet Bank SA- Sucursala Craiova, în calitate de intimat-pârât, în
dosarul nr. 1786/63/2019*, având ca obiect
apel- pretenții.
l Se citează Simon Christine, Polosan Hera
Ruxandra în dosar 837/217/2012* al Judecătoriei Darabani la data de 05 noiembrie
2019.
l Se citeaza intimata Surubaru Mihaela, cu
ultim domiciliu cunoscut in localitatea
Ostrov, nr.177, Comuna Birchis, jud. Arad,
in proces cu petenta Comuna Birchis prin
Primar, la Judecatoria Lipova, pentru cauza
avand ca obiect inlocuire a sanctiunilor
amenzilor contraventionale cu cea constand
in prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
l Numita Dumitrescu Corina, reprezentant legal al minorei Ciufu Ana Maria
Alexandra, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Radomireşti, jud.Olt, respectiv
Germania, localitatea Lubeck-Kucknitz,
Hudestrabe, bl.4, parter, Germania, este
chemată în pentru data de 20 noiembrie
2019, la Judecătoria Caracal, jud. Olt, str.
lancu Jianu, nr. 37, camera 2, complet C6,
ora 8.30, în calitate de pârât, în proces cu
reclamanta Sîrbuleasa llenuţa, dosar nr.
1454/207/2018, având ca obiect stabilire
paternitate.
l Numita Dumitrescu Corina, reprezentant legal al minorului Ciufu Florin Ionuţ,
cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea
Radomireşti, jud.Olt, respectiv Germania,
localitatea Lubeck-Kucknitz, Hudestrabe,
bl.4, parter, Germania, este chemată în data
de 20 noiembrie 2019, la Judecătoria
Caracal, jud. Olt, str. lancu Jianu, nr. 37,
camera 2, complet C6, ora 8.30, în calitate
de pârât, în proces cu reclamanta Sîrbuleasa llenuţa, dosar nr.1454/207/2018, având
ca obiect stabilire paternitate.
l Țigănaşu Liviu este chemat la Tribunalul
Iaşi, camera S.VIII-etaj IV, Complet d2 civ
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specializat, în ziua de 06 noiembrie 2019,
ora 9.00, în calitate de pârât, în proces cu
Investcapital LTD, în calitate de reclamant,
în dosar nr.5398/99/2018 -acțiune în constatare.

judeţul Arad, de luni până joi, între orele
09.00-16.00, vineri, între orele 09.00-13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc
în scris la sediul APM Arad, în termen de
15 zile de la data publicării anunţului.

l Costa Carvalho Henriques Manuel este
chemat la Tribunalul Iaşi, camera S.VIIIetaj IV, Complet d2 civ specializat, în ziua
de 06 noiembrie 2019, ora 9.00, în calitate
de pârât, în proces cu Investcapital LTD, în
calitate de reclamant, în dosar
nr.5398/99/2018 -acțiune în constatare.

l Unitatea administrativ-teritorială
Gogoşu, din judeţul Dolj, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sector cadastral nr.9 începând cu
data de 28.10.2019, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Comunei Gogoşu, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.

l Dautovski Fitim este chemat la Tribunalul Iaşi, camera S.VIII-etaj IV, Complet
d2 civ specializat, în ziua de 06 noiembrie
2019, ora 9.00, în calitate de pârât, în proces
cu Investcapital LTD, în calitate de reclamant, în dosar nr.5398/99/2018 -acțiune în
constatare.
l Numitul Chirițoiu Andi, cu ultimul
domiciliu cunoscut în oraş Strehaia, strada
Cîmpului, nr.28, bloc G1, sc.1, ap.2, jud.
Mehedinți, este citat la Judecătoria Strehaia
în data de 07.11.2019, ora 10.00, în caliate
de pârât în dosarul nr.271/313/2019, în
procesul de divorț cu reclamanta Chirițoiu
Mihaela.

DIVERSE
l Amoni Fashion Manufacturing S.R.L.cu
sediul în:Strada Sabinelor Nr.8, Corp C,
Etaj 1, Sector 5, Bucuresti, inregistrata la
O.N.R.C.O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.Ro
39197936 solicită de la Agenţia de Protecţie
a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul (activitatea) Fabricarea
altor articole de imbracaminte, cod CAEN
1413 (exclusiv lenjerie de corp).Persoanele
fizice sau juridice interesate, pot depune
eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul
A.P.M. Ilfov din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr 1, Bucuresti.
l Anunţ public. SC Lidl Discount SRL, cu
sediul în sat Nedelea, comuna Ariceşti
Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot, km
73+810, județul Prahova, anunță public
solicitarea de obținere a autorizației de
mediu pentru obiectivul „Supermarket
LIDL” amplasat în Roman, str. Mihai
Viteazu, nr. 11, județul Neamț. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea publicului
privind activitatea menționată vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Neamț,
Piața 22 Decembrie nr. 5, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între
orele 8.00-14.00.
l Obrist Eastern Europe SRL, cu sediul în
com.Parța, DN59 Timişoara Moravița
Km16, jud.Timiş, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de revizuire a
autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea
activității principale de fabricare a dopurilor din material plastic pentru ambalaje,
cod CAEN 2222 (Fabricarea articolelor de
ambalaj din material plastic) şi a activităţilor secundare cod CAEN 3832 (Recuperarea materialelor reciclabile sortate), 4676
(Comerț cu ridicata a altor produse intermediare), 5210 (Depozitări), 4662 (Comerț
cu ridicata al maşinilor unelte), 4669
(Comerț cu ridicata al altor maşini şi echipamente), 5224 (Manipulări), 7739 (Activități de închiriere şi leasing cu alte maşini,
echipamente şi bunuri tangibile n.c.a), 4690
(Comerț cu ridicata nespecializat), 7022
(Activități de consultanță pentru afaceri şi
management) pe amplasamentul din com.
Parța, DN59 Timişoara Moravița Km16,
CP 307396, jud.Timiş.
l Bodre Ovidiu Beniamin, având domiciliul în str.Toamnei, nr.21A, municipiul
Arad, titular al Planului Urbanistic Zonal
-Zona Rezidențială, municipiul Arad, str.
Brâncoveanu, f.n., CF 334727, cad.334727
şi CF 335311, cad.335311, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu pentru planul
menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul APM Arad, strada
Splaiul Mureşului, FN, localitatea Arad,

l O.M.V Petrom S.A anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Braila a deciziei etapei
de incadrare in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului pentru
proiectul: “Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si conducta de
amestec sonda 700 Oprisenesti”, propus a fi
amplasat in jud. Braila, extravilan UAT
Ianca, T147, T148, P1008, P1045, se va
supune evaluarii impactului asupra
mediului. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul APM Braila – mun.
Braila, Bd. Independentei, nr. 16, Bl. B5, in
zilele lucratoare intre orele 9.00 - 13.00,
precum si la urmatoarea adresa de internet
www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/ Drafturi acte
reglementare. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului. Publicul interesat poate
depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra
mediului la sediul APM Braila, in termen
de 10 zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.
l Primăria comunei Clinceni, jud. Ilfov,
având sediul în Str. Principală, nr. 107A,
localitatea Clinceni, titular al planului/
programului ,,Actualizare Plan Urbanistic
General”, localitatea Clinceni, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru
planul/ programul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/ programului poate fi consultată la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de
luni până joi între orele 9.00-13.00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel.
021/4301523, 021/4301402), în termen de 15
zile de la data publicării anunţului.

SOMAŢII
l Judecătoria Zărneşti, judeţul Braşov,
Dosar Civil, nr. 1038/338/2019, termen
06.12.2019. Somaţie: Se aduce la cunoştinţa
celor interesaţi, că petenţii: Neculoiu Ioan şi
Neculoiu Mihaela - Ana, domiciliaţi în
localitatea Vulcan, str. Laterală, nr. 374,
judeţul Braşov, au solicitat Judecătoriei
Zărneşti, jud. Braşov, să constate că au
dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 2/16 din imobilul
situat în Vulcan, nr. 374, judeţul Braşov,
înscris în CF nr. 101549 Vulcan (C.F. vechi
nr. 3543 Vulcan), la A+ 1, cu nr. top 323,
324- casă de piatră şi teren, cu suprafaţa
totală de 2001, 60 mp, având ca proprietar
tabular pe numita Barthelmie Roza, decedată în anul 1985, în localitatea Vulcan, jud.
Braşov, iar decesul a fost înregistrat în
Registrul stării civile, sub nr. 44/30.06.1985.
Persoanele interesate pot face opoziţie la
Judecătoria Zărneşti în termen de 1 lună de
la data afişării şi publicării prezentei
somaţii.

IV

ANUNȚURI

l Prin prezenta aducem la cunoştinţa celor
interesaţi că pe rolul Judecătoriei Gheorgheni se află dosarul nr. 544/234/2019, cu
termen de judecată la data de 28 noiembrie
2019, având ca obiect uzucapiunea asupra
imobilului situat în municipiul Gheorgheni,
strada Ady Endre, număr administrativ 28,
jud.Harghita, identificat în CF nr. 57170
Gheorgheni (CF vechi 12528) sub nr. top.
4598/2, teren în suprafaţă de 1.318mp, pe
care se află casă de locuit şi grajd cu şură,
solicitat de reclamanţii SZAKACS Roza şi
Szakacs Ferent, ambii cu domiciliul în
Gheorgheni, str.Ady Endre, nr.28, jud.
Harghita, având ca proprietar tabular
decedat pe Blenessy Dionisie a Lui Dionisie.
Orice persoană interesată care pretinde
vreun drept asupra imobilului în cauză este
invitată a formula cererea de opoziţie la
uzucapiune la Judecătoria Gheorgheni, în
dosarul nr.544/234/2019, cu termen de judecată la data de 28 noiembrie 2019. Preşedinte
Silviu Ungureanu ss indescifrabil, grefier
Simona Andreea Hîrlav ss indescifrabil L.S.

COMPANII
l Convocator: În conformitate cu prevederile
Art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu dispoziţiile Legii
nr.297/2004, modificată prin Legea nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea acesteia,
Consiliul de Administraţie al Institutul de
Cercetări în Transporturi– INCERTRANSS.A., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. J40/17093/29.06.1993, având Cod
Unic de Înregistrare: RO4282451, convoacă
la sediul societăţii din Bucureşti, str. Calea
Griviţei nr. 391-393, sector 1: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de
21.11.2019, ora 10:30, cu următoarea: Ordine
de Zi: 1. Aprobarea suplimentării spaţiilor
închiriate catre Autoritatea Feroviară
Română– AFER, care fac obiectul Contractului de închiriere nr. 12037/30.10.2012 şi a
actelor adiționale subsecvente, cu birouri în
suprafata de 460,90mp, situate la etaj I corp
clădire “B”, din Bucureşti, Calea Griviţei, nr.
391-393, sector 1, la un preţ de 8,5 euro/mp/
lună, plus TVA, pe o perioadă de maxim 5
ani, cu posibilitatea prelungirii, preţul fiind
unitar, atât pentru suprafaţa închiriată anterior, cât şi pentru suprafaţa suplimentată,
începând cu 01.01.2020; 2. Aprobarea suplimentării spaţiilor puse la dispoziția Registrului Auto Român– RAR– RA, care fac
obiectul Contractului de asociere înregistrat
sub nr. 572/21.04.1994 la Institutul de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS– S.A. şi
sub nr. 1598/22.04.1994 la RA– Registrul
Auto Român cu actele adiționale subsecvente,
cu birouri în suprafaţa de 913,29mp situate în
Corp Clădire “C” din Bucureşti, Calea
Griviţei, nr. 391-393, sector 1 (parter în suprafață de 445,51mp şi subsol în suprafață de
467,78mp), pe o perioadă de maxim 5 ani
începând cu data de 01.01.2020, cu posibilitatea de prelungire, la un preţ de 28 euro/mp/
lună, plus TVA pentru perioada 01.01.202031.03.2020 şi, la un preţ de 32 euro/mp/ lună,
plus TVA, începând cu 01.04.2020. 3. Aprobarea închirierii de către Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS– S.A. a
unui spaţiu situat în Bucureşti, cu destinaţia
de birouri în suprafaţă de maxim 1200mp, la
un preţ de maxim 24 Euro/mp/ lună, plus
TVA şi care să respecte normele legale impuse
de standardele de calitate în construcţii, siguranţă şi securitate în vigoare; 4. Aprobarea
indemnizaţiei membrilor neexecutivi ai
Consiliului de Administraţie al Institutul de
Cercetări în Transporturi -INCERTRANS
S.A, în cuantum de 1,6 ori media pe ultimele
12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar
pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de
societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională,
comunicat de Institutul Naţional de Statistică
pentru anul 2017, conform art.37 alin.(2) din
Ordonanţa de Urgenţă Nr. 109/2011 din 30
noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, începând cu
data de 01.01.2020; 5. Aprobarea rectificării
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii

Institutul de Cercetări în Transporturi
-INCERTRANS S.A aferent anului 2019; 6.
Împuternicirea Directorului General al Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS– S.A. pentru efectuarea tuturor
procedurilor şi formalităţilor prevăzute de
lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să depună şi să preia acte şi să
semneze în acest scop în numele Societăţii î
relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB,
Depozitarul Central, sau alte entităţi publice
sau private, precum şi pentru acordarea
dreptului de a delega unei alte persoane
mandatul pentru efectuarea formalităţilor
mai sus menţionate. 7. Aprobarea datei de
10.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv
de identificare a acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate
cu dispoziţiile art.86 alin.1 din Legea nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă; 8. Aprobarea
datei de 09.12.2019 ca “ex-date”, respectiv
data anterioară datei de înregistrare la care
instrumentele financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacţionează fără drepturile care
derivă din hotărâri, în conformitate cu prevederile art.2 alin.2 lit.l) dinRegulamentul nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare şi operațiuni de piață. Întrucât nu
sunt aplicabile şedinţei AGOA din 21.11.2019,
acționarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de
Articolul 2 alin.2 litera j) din Regulamentul
nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare şi operațiuni de piață şi asupra
Datei Plăţii astfel cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera h) din Regulamentul nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare şi operațiuni de piață. La
Adunarea Generală a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la
sfârşitul zilei de 11.11.2019, stabilită ca dată
de referinţă conform dispozițiilor art. 123
alin.2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare şi operațiuni de piață. În cazul în
care Adunarea Generală nu se va putea ţine
la data anunţată, din cauza neîndeplinirii
condiţiilor de cvorum şi de validitate prevăzute de lege şi de Actul constitutiv al societăţii, aceasta se va ţine în data de 22.11.2019
la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi
ordine de zi. În conformitate cu dispozițiile
art. 92 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 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 generale, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunării generale. Acționarii îşi pot exercita
drepturile prevăzute la art.92 alin.3) din
Legea nr. 24/2017, până la data de 06.11.2019,
sub sancţiunea decăderii. În conformitate cu
dispozițiile art.198 din Regulamentul nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare şi operațiuni de piață fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de 18.11.2019,
termen de decadere. Societatea poate
răspunde inclusiv prin postarea răspunsului
pe pagina de internet a societăţii: www.incertrans.ro, în format întrebare-răspuns. Propunerile sau întrebările acţionarilor vor putea fi
transmise în scris, fie prin poştă sau servicii
de curierat, la sediul societăţii menţionat mai
sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule,
„PENTRU Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 21/22.11.2019.” Pentru
identificarea persoanelor care adresează
întrebări societăţii sau fac propuneri pentru
completarea ordinii de zi, acestea vor anexa
solicitării şi copii ale documentelor care să le
ateste identitatea şi calitatea de acţionar la
data solicitării. Propunerile sau intrebările
acţionarilor care nu sunt primite la sediul
Institutul de Cercetări în Transporturi –
INCERTRANS- S.A. până la datele mai sus
menţionate nu vor fi luate în considerare.
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Accesul acționarilor înregistrați la data de
referinţă la adunarea generală va fi permis în
baza actului de identitate. Acţionarii
persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial
care îi atestă această calitate (de exemplu
extras/ certificat constatator emis de Registrul
Comerţului). Acţionarii înregistrați la data de
referinţă pot participa la adunarea generală
direct sau pot fi reprezentaţi de către alte
persoane, pe baza unei procuri speciale, sau
pot vota prin corespondenţă conform procedurilor afişate pe website-ul societăţii: www.
incertrans.ro. Un exemplar original al
procurii va fi predat la intrarea în sala de
sedință. Votul prin reprezentant pe baza
împuternicirii speciale. Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul
Adunării Generale a Acţionarilor de un
reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i
s-a acordat o împuternicire specială, pe baza
formularului de împuternicire specială pus la
dispoziţie de Societate, în condiţiile legii.
Împuternicirea specială va fi însoţită de
următoarele documente: a) pentru acționari
persoane fizice: copie de pe actul de identitate
al acţionarului, care să permită identificarea
acestuia în lista acționarilor Institutul de
Cercetari in Transporturi –INCERTRANS
-S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA şi copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru
cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal)
–dacă există în țara de origine); b) pentru
acționari persoane juridice: (i) certificatul
constatator, în original sau copie conformă cu
originalul, eliberat de Registrul Comerțului
sau orice alt document, în original sau în
copie conformă cu originalul, emis de către o
autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul
dovedirii existenței persoanei juridice şi a
numelui/ calității de reprezentant legal, cu o
vechime de cel mult 3 luni raportat la data
publicării convocatorului adunării generale, şi
care să permită identificarea acestora în lista
acționarilor Institutul de Cercetari în Transporturi –INCERTRANS- S.A. la data de
referință eliberată de Depozitarul Central SA;
(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru
cetățeni români, sau paşaport, pentru cetațeni
străini cu CNP (cod numeric personal)
vizibil- dacă există în țara de origine); c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai
puțin actele de identitate valabile pe teritoriul
României, cu caractere latine) vor fi însoțite
de traducerea autorizată în limba română;
Împuternicirea specială este valabilă doar
pentru Adunarea Generală a Acţionarilor
pentru care a fost solicitată; reprezentantul
are obligația să voteze în conformitate cu
instrucțiunile formulate de acționarul care l-a
desemnat, sub sancțiunea anulării votului.
Împuternicirea specială pentru participarea şi
votarea în cadrul adunării generale poate fi
dată de un acționar şi unei instituții de credit
care prestează servicii de custodie. Votul prin
reprezentant în baza unei împuterniciri generale. Acţionarul poate acorda o împuternicire
generală a cărei durată nu va depăşi 3 ani,
permiţând reprezentantului său de a vota în
toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, cu condiţia ca
împuternicirea să fie acordată de către acţionar în calitate de client, unui intermediar
sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale, anexându-se dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în
conformitate cu prevederile Art.92 alin.(13)
din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. Începând cu data
de 21.10.2019, formularele de împuterniciri
speciale, generale, precum şi materialele
aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se
pot obţine de la sediul societăţii, în zilele
lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot
descărca de pe website-ul societăţii. Împuternicirile, în original, completate şi semnate,
împreună cu o copie a actului de identitate
valabil al acţionarului (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv
certificat de înregistrare în cazul persoanelor
juridice) vor fi depuse, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în adunare, la sediul
Institutul de Cercetări în Transporturi –
INCERTRANS- S.A. până la data de
19.11.2019, ora 10:30, în plic îinchis, cu

menţiunea expresă pe plic: „PENTRU
Adunarea Generală a Acţionarilor din data
de 21/22.11.2019” (vă rugăm să aveţi în
vedere că registratura societăţii este închisă în
timpul zilelor nelucrătoare). Acţionarii Institutul de Cercetări în Transporturi –INCERTRANS- S.A. înregistraţi la data de referinţă
au posibilitatea de a vota prin corespondenţă,
înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor.
Acţionarilor li se vor pune la dispoziţie gratuit
Buletinele de vot prin corespondenţă începând cu data de 21.10.2019 la sediul societăţii, precum şi pe website-ul societăţii: www.
incertrans.ro. Buletinul de vot prin corespondenţă va fi depus la sediul Institutul de
Cercetări în Transporturi –INCERTRANSS.A. din Bucureşti, str. Calea Griviţei nr.
391-393, sector 1, în plic închis, până la data
de 19.11.2019, ora 10:30, în plic închis, cu
menţiunea expresă pe plic: „PENTRU
Adunarea Generală a Acţionarilor din data
de 21/22.11.2019” (vă rugăm să aveţi în
vedere că registratura societăţii este închisă în
timpul zilelor nelucrătoare). În cazul votului
prin corespondenţă al persoanelor fizice,
buletinul de vot, completat şi semnat în
original, va fi însoţit de copia actului de identitate al acţionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin
corespondenţă al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat şi semnat în original,
va fi însoţit de certificatul constator emis de
Registrul Comerţului, în original, nu mai
vechi de 3 luni de zile înainte de data publicării convocării, în original sau copie certificată conform cu originalul, copia
certificatului de înregistrare al societăţii şi
copia actului de identitate al reprezentantului
legal care semnează Buletinul de vot prin
corespondenţă. Buletinele de vot care nu sunt
primite la sediul Institutul de Cercetări în
Transporturi –INCERTRANS- S.A. până la
data şi ora mai sus menţionate nu vor fi luate
în considerare. Consiliul de Administraţie al
Institutul de Cercetări în Transporturi –
INCERTRANS– S.A. Preşedinte Adrian
Stefanoiu.

LICITAŢII
l 1. Proprietar: Comuna Şiria, jud. Arad,
com. Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr.
184, cod fiscal 3518920, tel. 0257531101, fax
0257531449, email: registratura@primariasiria.ro; 2. Obiectul vânzării: vânzarea prin
licitaţie publică deschisă a imobilului, teren
fără construcţii în intravilan, proprietatea
privată a comunei Şiria, înscris în CF nr.
300450 Şiria, nr. top. 147-148/1, în suprafaţă
de 250 mp şi a imobilului teren fără
construcţii în intravilan, proprietatea privată
a comunei Şiria, înscris în CF nr. 300444
Şiria, nr. top. 147-148/2, în suprafaţă de 1487
mp situate în localitatea Şiria, str. Andrei
Mureşan, nr. 43, jud. Arad, în vederea realizării unei investiţii, respectiv garaj. 3. Documentaţia de atribuire: 3.1. Modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la sediul Primăriei comunei Şiria
sau prin poştă; 3.2. Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
compartiment juridic - Primăria comunei
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184,jud.
Arad; 3.3. Costul documentaţiei şi condiţiile
de plată: fară plată; 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.11.2019, orele 10:00; 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Şiria, Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad; 4.3. Fiecare ofertă
trebuie depusă într-un exemplar. 5. Data şi
locul desfăşurării şedinţei de deschidere a
ofertelor: 11.11.2019 orele 13:00, la sediul
Primăriei comunei Şiria. 6. Instanţa competentă pentru soluţionarea litigiilor: Tribunalul Arad - Secţia contencios
administrative. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării
21.10.2019.
l Debitorul SC Barocco Fleish SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare: Mijloace fixe de carmangerie;
Pretul de pornire al licitatiei este diminuat
cu 70% fata de valoarea stabilita in Raportul
de Evaluare pentru fiecare bun in parte

exclusiv TVA. Participantii la licitatie vor
trebui sa achizitioneze pana la data si ora
licitatiei Caietul de Sarcini. Pretul Caietului
de sarcini reprezinta 1% din valoarea bunurilor pentru care se liciteaza si va fi achitat in
numerar pe seama lichidatorului judiciar.
Participarea la licitatie este conditionata de
c o n s e m n a r e a i n c o n t u l n r.
RO68PIRB4207709668001000 deschis la
Piraeus Bank-Suc.Iuliu Maniu, cel tarziu
pana la data si ora sedintei de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei pentru fiecare bun pentru care se
liciteaza. Pretul Caietului de sarcini poate fi
achitat in contul lichidatorului judiciar nr.
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
Ing Bank - Sucursala Dorobanti sau in
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str.
Buzesti nr.71, et. 5, sector 1. Listele cu bunurile scoase la licitatie poate fi obtinuta de la
lichidatorul judiciar. Prima sedinta de licitatie va avea loc in data de 31.10.2019 ora
14.00. Daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie
vor avea loc in data de: 07.11.2019,
14.11.2019, 21.11.2019, 28.11.2019,
05.12.2019, 12.12.2019, 19.12.2019,
09.01.2020 si 16.01.2020 ora 14.00, pretul de
pornire ramanand acelasi. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1, Bucuresti.
Pentru relatii suplimentare sunati la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
l Oraşul Videle, prin Consiliul Local
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii nr.
2, telefon: 0247/453017, fax: 0247/453015,
cod fiscal 6853155, e-mail: primariavidele@
yahoo.com, în conformitate cu prevederile
O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie
publică în vederea vânzării terenului intravilan, în suprafaţă de 2299 mp., situat în
oraşul Videle, str. Drumul Sondelor, nr.
6Bis, cu numărul cadastral 2433, ce aparţine domeniului privat al oraşului Videle,
jud. Teleorman. Persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţie de atribuire, la cerere, de la sediul
instituţiei, compartimentul Administrarea
Domeniului Public şi Privat din cadrul
Primăriei oraşului Videle, str. Republicii, nr.
2, jud. Teleorman, zilnic între orele 9:00
-16:00, personă de contact Tudor Răzvan
Adrian. Costul documentaţiei de atribuire
este în sumă de 30 de lei şi se achită în
numerar la casieria Primăriei oraşului
Videle. Data limită privind solicitarea clarificărilor este 8.11.2019, ora 16:00. Data
limită de depunere a ofertelor este de
13.11.2019 ora 16:00. Ofertele se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior şi unul interior, la
Registratura Primăriei Oraşului Videle, str.
Republicii, nr. 2, jud. Teleorman. Şedinta
publică de deschidere a ofertelor se va
desfăşura în data de 14.11.2019, ora 10:00,
la sediul Primăriei Oraşului Videle, în Sala
de Şedinţe. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleormansecţia de contencios administrativ, cu sediul
în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă,
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport marfă, pe
numele Burete Gheorghe, din Comuna
Răteşti - Argeş, eliberat de ARR Argeş. Se
declară nule.
l Pierdut Atestat transport marfă, pe
numele Scorcea Marian, din Comuna
Răteşti - Argeş, eliberat de ARR Argeş. Se
declară nule.
l Pierdut Certificat Constatator punct de
Lucru Cluj-Napoca, str.Eroilor, nr.42, ap.2,
aparținând SC Alexandra Cosnarovici
Design SRL, CUI: 34691806,
J12/1895/24.06.2015, cu sediul social în
Cluj-Napoca, str. Ciprian Porumbescu, nr.8.
Îl declar nul.
l Declar pierdut şi nul Atestat transport
marfă eliberat de ARR Dolj pe numele
Cuzma Cristian.

