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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?

OFERTE SERVICIU
l Sală fitness, Drumul Taberii (Auchan), 
angajează personal  la  curățenie. 
0724.728.884.

l Madison Company srl angajeaza lucrator 
room service hotel x 5. Salariu atractiv, card 
sanatate privat, cazare si masa asigurate de 
firma. Telefon 0729 882972.

l Restaurant în Germania zona Ludwigs-
burg, cauta personal cunoscator de limba 
germana penru ajutor în bucatarie si deser-
vire. Masa si cazarea sînt asigurate, salar 
dupa tar ife le  germane.  Telefon: 
0049(0)1622111191.

l SC Vanessa&Jessica SRL, CUI: 
35212030, J12/3388/2015, sediul social 
Cluj-Napoca, str.Aleea Cisnădie, nr.6, jud.
Cluj, angajează muncitori necalificați în 
construcții, cod COR 931301 și un gresor, 
cod COR 723304. Tel.0753.898.281.

l S.C. JPM TRIANGLE SRB S.R.L., cu 
sediul in Mun.Resita, b-dul.Republicii, nr.6, 
sc.5, ap.4, jud.Caras-Severin, scoate la 
concurs  38 de posturi pentru muncitori 
dupa cum urmeaza: 8 electricieni de intreti-
nere si reparatii si 30 montatori placaje 
interioare si exterioare si 1 post adminis-
trator societate comerciala. Cerinte de 
ocupare a postului: diploma de calificare, 
limbi straine: engleza sau sarba. Interviul va 
avea loc in data de 28.03.2019, la sediul 
societatii. Pentru informatii suplimentare, 
apelati la nr. de telefon 0742700967, 
persoana contact: Ienea Dorian-Paul.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs un post 
de responsabil management grup țintă în 
cadrul Proiectului POCU/74/6/18/105645. 
Informații suplimentare pe pagina web: 
http://www.isj-db.ro/ și la sediul ISJ Dâmbo-
vița.

l Anunț concurs. În conformitate cu HG 
286/23.03.2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare Liceul Teologic Ortodox 
„Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara, Bd. 
Liviu Rebreanu nr.35,  judeţul Timiș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a  funcț i i lor 
contractuale vacante, de: 0,75 post secretar; 
1 post muncitor bucătar; 1,5 post muncitor 
întreținere clădiri; 1 muncitor îngrijitor 
curte. Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: 04 aprilie 2019, ora 
15:00: termenul limită de depunere a dosa-
relor; 11 aprilie 2019, ora 10:00: proba 
scrisă; 11 aprilie 2019, ora 13:00: proba 
interviu/proba practică. Relaţii suplimen-
tare se obţin la sediul Liceului Teologic 
Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timi-
șoara, tel. 0356179440.

l Anunţ concurs de recrutare  - funcționar  
public” Comuna Cermei, cu sediul în: loca-
litatea Cermei, str.-., nr.304, jud. Arad, în 
baza Legii nr.  188/1999, rerepublicată(r2) și 
actualizată, organizează concurs de recru-
tare  pentru ocuparea unei  funcţii publice  
vacante, pe durată nedeterminata, pentru 
funcția publică de execuție: Denumirea 
postului- inspector  clasa I,  grad  profesi-
onal  debutant, la  compartimentul urba-
nism din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cermei, județul Arad. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
- studii universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de 
lunga durata, absolvite cu diploma de 
licență  sau echivalentă  în domeniul arhi-
tecturii  și urbanismului. -vechime în speci-

alitatea studiilor necesare ocupării postului: 
nu este necesară. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: Proba scrisă:- 
data de 09.05.2019, ora 10,00, la sediul 
Primăriei comunei Cermei, județul Arad. 
Interviul :- în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise 
la sediul Primăriei comunei Cermei, județul 
Arad. Dosarele de înscriere  trebuie  să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.49 din Hotărârea Guver-
nului Romaniei nr. 611/ 2008- actualizată la 
zi și se depun la în  termen  de  20 de zile 
calendaristice de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial Partea a -III-a, la 
sediul Primăriei  comunei Cermei, judeţul 
Arad. Date contact: tel.:0257-328101, 
e-mail: cermei@xnet.ro. Bibliografia: 
Constituția României,  Legea nr. 215/ 2001, 
Republicată și actualizată, Legea nr. 
188/1999, republicată și actualizată precum  
și  Legea nr. 7/2004 privind Codul de 
conduită a funcţionarilor publici, republi-
cată, asa cum este stipulat de art. 21 alin. 4 
din HG nr. 611/2008. De asemenea , biblio-
grafia  conține Legea nr. 50/ 1991- Republi-
cată ,   Lege privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii. Condiţiile de 
participare la concurs  și  bibliografia stabi-
lită  sunt afișate  la sediul instituţiei și pe 
site-ul acesteia www.comuna-cermei.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei  comunei Cermei, nr.304, 
jud.Arad,  tel  0257-328101. 

l Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, 
cu sediul în București, str.Aleea-Căuzași, 
nr.49-51, sector 3, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contractual 
vacant: -muncitor calificat -electrician; 
-nivelul studiilor: școală generală; -dome-
niul studiilor: cursuri de specialitate în 
domeniul instalațiilor electrice de joasă 
tensiune; -să dețină autorizație ANRE; 
-vechime în specialitate: minim 6 ani. 
Pentru a ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant, candidații trebuie să 
îndeplinească condiții generale, conform 
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, 26.03.2019-
08.04.2019, între orele 9.00-13.00, și trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
16.04.2019, ora 10.00, iar proba practică va 
avea loc în data de 19.04.2019, ora 10.00, la 
sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin Ange-
lescu. Relaţii suplimentare și tematica se pot 
obţine de la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu, Biroul Resurse 
Umane, telefon nr.021.323.30.40/int.443.

l Curtea de Apel București organizează 
concurs, în condiţiile legii, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante, după 
cum urmează: Tribunalul Ilfov: -1 post 
consilier Clasa I Grad profesional principal: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul știin-
țelor economice, vechime în specialitate 
minim 5 ani; Cererile și dosarele profesio-
nale vor fi depuse la sediul Curţii de Apel 
București –Splaiul Independenţei, nr. 5, 
sector 4, mezanin, camera M01, în termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 

III-a. Concursul se va desfășura la sediul 
Curţii de Apel București, Splaiul Indepen-
denței nr. 5, sector 4, iar proba scrisă se va 
susține în data de 8 mai 2019, ora 16,00. 
Proba de interviu se susține în maxim 5 zile 
de la susținerea probei scrise. Condiţiile de 
participare, bibliografia și tematica, după 
caz, precum și actele necesare înscrierii la 
concurs, vor fi afișate la sediul Curții de 
Apel București și pe pagina web: http://
www.cab1864.eu, secțiunea Resurse Umane 
-Concursuri/ Examene. Relaţii suplimen-
tare privind depunerea dosarelor de concurs 
la adresa de corespondență email: info-
cabuc@just.ro, relațiicab@just.ro, telefon: 

021 319 82 45, fax. 021 319 16 94.

l Primăria Comunei Nereju, cu sediul în 
localitatea Nereju, judeţul Vrancea, organi-
zează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 
inspector, clasa I, grad profesional superior, 
la Biroul Financiar-Contabil și Achiziții 
Publice, din cadrul Aparatului de Speciali-
tate al Primarului Comunei Nereju, județul 
Vrancea. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Nereju, astfel: 
-15.04.2019- termenul-limită pentru depu-
nerea dosarelor; -proba scrisă- 24.04.2019, 
ora 10.00; -interviul- 26.04.2019, ora 14.00. 

Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă -științe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minimum 7 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs la sediul Primăriei Comunei 
Nereju, județul Vrancea. Relaţii suplimen-
tare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăria Nereju, județul 
Vrancea, telefon: 0237.266.200, fax: 

ELECTRICA FURNIZARE SA, cel mai mare furnizor de energie electrică

și gaze naturale, având sediul în București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare,

nr. 1A, organizează procedura de achiziție pentru atribuirea acordului

cadru de prestare "Servicii poștale de distribuire a corespondenței, a

coletelor și servicii de arhivare computerizată a documentelor rezultate

după distribuirea preavizelor de deconectare".

Participarea operatorilor economici interesați la procedura de achiziție

este condiționată de semnarea în prealabil a unui Acord de confidențialitate

cu ELECTRICA FURNIZARE SA. Formularul “Acord de confidențialitate”

poate fi consultat și descărcat de pe site-ul nostru la adresa:

http://electricafurnizare.ro/eAchizitii, accesând secțiunea "Servicii poștale

de distribuire a corespondenței, a coletelor și servicii de arhivare

computerizată a documentelor rezultate după distribuirea preavizelor de

deconectare". 

Data limită pentru înscrierea la procedura de achiziție, prin transmiterea

Acordului de confidențialitate semnat, este 29.03.2019, ora 11.00.

ELECTRICA FURNIZARE SA, cel mai mare furnizor de energie electrică

și gaze naturale, având sediul în București, sector 1, Șos. Ștefan cel Mare,

nr. 1A, organizează procedura de achiziție pentru atribuirea acordului cadru

de prestare "Servicii de tipărire, împlicuire și servicii de transmitere prin

poșta electronică a facturilor de energie electrică/gaze naturale şi a altor

documente".

Participarea operatorilor economici interesați la procedura de achiziție

este condiționată de semnarea în prealabil a unui Acord de confidențialitate

cu Electrica Furnizare SA. Formularul “Acord de confidențialitate” poate

fi  consu l ta t  ș i  descărca t  de  pe  s i t e -u l  nos t ru  l a  adresa :

http://electricafurnizare.ro/eAchizitii, accesând secțiunea "Servicii de

tipărire, împlicuire și servicii de transmitere prin poșta electronică a

facturilor de energie electrică/gaze naturale şi a altor documente". 

Data limită pentru înscrierea la procedura de achiziție, prin transmiterea

Acordului de confidențialitate semnat, este 29.03.2019, ora 11.00.
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0237.266.149, e-mail: primarianereju@
yahoo.com, persoană de contact: Sbîrciog 
Cristian-Eduard, având funcția publică de 
referent asistent, telefon: 0727.933.168, 
e-mail: cristian.sbc@yahoo.com.

l Liceul Tehnologic de Vest, cu sediul în 
localitatea Timişoara, str.Bulevardul Regele 
Carol I, nr.11, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -numele funcției: 
muncitor necalificat, număr posturi: 1,50, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
16.04.2019, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 17.04.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
generale; -vechime: 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Liceul Tehnologic de Vest 
Municipiul Timişoara. Relaţii suplimentare 
la sediul: Timişoara, Bulevardul Regele 
Carol I, nr.11, persoană de contact: Sincu 
Carmen, telefon: 0256.493.026.

l Școala Primară Secaş, cu sediul în locali-
tatea Secaş, str.Principală, nr.71, judeţul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
secretar, 0.25 normă, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
16.04.2019, ora 10.00; -proba interviu în 
data de 17.04.2019, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţii specifice postului: -studii superi-
oare; -vechime în specialitate: minim 5 ani; 
-cunoştinţe privind întocmirea şi adminis-
trarea corespondenţei oficiale; -cunoştinţe 
privind încadrarea personalului; -noţiuni de 
comunicare în relaţii publice; -disponibili-
tate la timp de lucru prelungit; -cunoştinţe 
de utilizare şi operare PC: Windows, Micro-
soft Office Word, Excel, Internet Explorer, 
baze de date. Candidaţii vor depune dosa-
rele 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 Școlii Primare Secaş -Secre-
tariat. Relaţii suplimentare la sediul: Școala 
Primară Secaş, persoană de contact: Liva-
d a r i u  E l e n a ,  t e l e f o n : 
0735.377.074/0763.084.483 /0256.232.512, 
e-mail: elena.livadariu@hotmail.com.

l Primăria Oraşului Scorniceşti, cu sediul 
în localitatea Scorniceşti, str.Unirii, nr.2, 
judeţul Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
asistent medical comunitar principal, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data 
de 16.04.2019, ora 09.00; -proba interviu în 
data de 18.04.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
diplomă de şcoală postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform HG nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absolvenților 
liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare, specialitatea medicină generală; 
-vechime: 5 ani; -capacitate deplină de 
exercițiu. 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 Primăriei Oraşului Scorni-
ceşti. Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Oraşului Scorniceşti, persoană de 
contact: Lupescu Sandu-Mihail, telefon: 
0249.460.444, fax: 0249.460.002, e-mail: 
primariascornicesti@yahoo.com

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omeneşti pe Mare, cu sediul în localitatea 
Constanța, Incinta Port, dana 78, jud.
Constanța, organizează concurs conform 
HG 286/2011, modificată şi completată, 
pentru ocuparea unei funcții contractuale 
temporar vacante: referent -Secretariat -1 
post. Condiții specifice de ocupare a 
postului: -nivelul studiilor: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 

-cerințe specifice: -cunoştințe operare PC; 
-cunoştințe privind întocmirea şi adminis-
trarea corespondenței oficiale; -noțiuni de 
comunicare în relații publice; -curs resurse 
umane; -vechime: minim 3 ani (secretariat). 
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 
01.04.2019, ora 16.00; 1.proba scrisă: 
09.04.2019, ora 09.00; 2.interviul: 
11.04.2019, ora 09.00. Depunerea dosarelor 
de concurs se va face la sediul ARSVOM, 
Incintă Port Constanța, dana 78, 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia şi 
rezultatele finale ale probelor de concurs se 
vor afişa la sediul unității şi pe pagina 
oficială: arsvom@intersat-telecom.ro.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omeneşti pe Mare, cu sediul în localitatea 
Constanța, Incinta Port, dana 78, jud.
Constanța, organizează concurs conform 
HG 286/2011, modificată şi completată, 
pentru ocuparea unei funcții contractuale 
vacante: muncitor calificat -Baza de decon-
taminare -1 post. Condiții specifice de 
ocupare a postului: -nivelul studiilor: studii 
generale sau medii; -cerințe specifice: califi-
care în domeniul tehnic (sudor, electrician, 
prelucrător prin aşchiere, lăcătuş mecanic); 
-cunoştințe în domeniul de specialitate; 
-vechime în specialitate: 3 ani. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor: 08.04.2019, ora 
16.00; 1.proba scrisă: 16.04.2019, ora 09.00; 
2.proba practică: 18.04.2019, ora 09.00. 
Depunerea dosarelor de concurs se va face 
la sediul ARSVOM, Incintă Port 
Constanța, dana 78, tel.0241.601.878. 
Tematica, bibliografia şi rezultatele finale 
ale probelor de concurs se vor afişa la sediul 
unității şi pe pagina oficială: arsvom@
intersat-telecom.ro.

l Comuna Petriş, cu sediul în localitatea 
Petriş, nr.253, jud.Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de muncitor, 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 16.04.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 17.04.2019, ora 9.30. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: -nivelul 
studiilor: liceale -12 clase; -certificat califi-
care profesională; -permis conducere cate-
goria B; -vechime în muncă: minim 1 an. 
Candidații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Petriş. Relații suplimen-
tare la secretariatul Primăriei Comunei 
Petriş. Persoană de contact: Sgărdea Ionela 
Georgeta, tel.0257.433.811, 0744.337.887.

l Primăria Comunei Dorobanți, cu sediul 
în localitatea Dorobanți, nr.410, judeţul 
Arad, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-inspector debutant: 1 post; -muncitor cali-
ficat: 1 post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 16 aprilie 2019, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 16 aprilie 2019, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 18 
aprilie 2019, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii specifice: 
Postul contractual de inspector debutant: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă- specializarea marketing; -cunoş-
tinţe operare calculator, certificate cu 
diplomă de operator calculatoare; -să 
cunoască limba maghiară (vorbit, scris, 
citit) -nivel avansat; -nu este necesară 
vechimea. Postul contractual de muncitor 
calificat: -studii medii sau generale; -şcoală 
profesională absolvită cu certificat de absol-
vire; -să cunoască limba maghiară (vorbit, 
scris, citit) -nivel avansat; -nu este necesară 
vechimea. 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 Primăriei Comunei Doro-
banți. Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Dorobanți, persoană de 
contact: Ardeleanu Hanelore-Florica, 
telefon: 0257.535.252.

l Universitatea de Arte Tg-Mureş, cu 
sediul în localitatea Târgu-Mureş, strada 
Köteles Sámuel, numărul 6, judeţul Mureş, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: -număr 
posturi: 1; -numele funcției: administrator 
patrimoniu II, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 16.04.2019, ora 11.00; 
-proba interviu în data de 17.04.2019, ora 
11.00 (pentru candidații care au obținut 
minim 60 de puncte la proba scrisă). Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 1.
nivelul studiilor: superioare; 2.studii de 
specialitate tehnic/inginer în construcții 
civile/inginer de instalații în construcții; 
3.vechime: 5 ani în domeniul studiilor; 
4.curs de formare profesională SSM; 
5.cunoştințe operare PC (Windows, Word, 
Excel); 6.abilități foarte bune de comuni-
care şi negociere, fermitate, discernământ, 
integritate, responsabilitate; 7.permis de 
conducere categoria B. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Universității de Arte din 
Târgu-Mureş. Relaţii suplimentare la 
sediul: strada Köteles Sámuel, numărul 6, 
judeţul Mureş, cod poştal: 540057, persoană 
de contact: Ambrus Gyöngyvér, şef Resurse 
Umane, telefon: 0265.266.281, e-mail: uat@
uat.ro, site: www.uat.ro.

l Serviciul Județean de Ambulanță, cu 
sediul în localitatea Giurgiu, bulevardul 
Mihai Viteazu, nr.4, județul Giurgiu, organi-
zează concurs, conform HG 286/23.03.2011, 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante: -Asistent 
medical PL, perioadă determinată, la stația 
centrală Giurgiu. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: diplomă şcoală postli-
ceală sanitară, vechime minimă în speciali-
tate: 6 luni. -Economist I, perioadă 
determinată, la stația centrală Giurgiu. 
Pentru participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: studii superioare economice de 
lungă durată cu diplomă de licență, 
vechime minimă în specialitate: 3 ani şi 6 
luni. Concursul se va desfăşura la sediul 
instituției în data de 09.04.2019, ora 10.00, 
proba scrisă (pentru ambele posturi), inter-
viul în data de 11.04.2019, ora 10.00 (pentru 
ambele posturi), şi proba practică (pentru 
asistent medical) în data de 11.04.2019, ora 
14.00. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs pana la de 
01.04.2019, ora 16.00. Bibliografie şi relaţii 
suplimentare la sediul instituției, telefon/
fax: 0246.213.188, mobil: 0731.137.120, 
e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro, persoană 
de contact: Gorescu Daniela.

VANZĂRI DIVERSE
l Vând în Braşov, zonă deosebită, aparta-
ment 3 camere, bloc tip vilă, lângă Piața 
Astra, 66000 Euro. Tel: 0722/614453.

CITAŢII
l Numitul Rotaru Adrian este citat în 
data de 10.04.2019, C25, ora 8.30 la Jude-
cătoria Iaşi în divorț cu Rotaru Beatrice 
Maria.

l Sunt chemati pentru opozitie in 30 zile 
de la publicitate orice persoana interesata 
in procesul dintre reclamantul Maris Aurel 
si pratii Yuta Textil SRL prin lichidator 
Activ Grup IPURL, obiect uzucapiune de 
carte funciara, pentr nr.top.665/a,665/b si 
665/c Halmagiu; termen de judecata la 
27.03.2019’’.

l Toți cei interesați în a face opoziție la 
dobândirea prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate în favoarea numiților: Flucuş 
Nicolae şi Flucuş Livia, cu privire la 
imobilul înscris în CF 102238 Șinca Nouă, 
nr. cadastral 102238, sunt invitați la Jude-
cătoria Zărneşti în data de 30.05.2019, ora 
9.00.

l Toți cei interesați în a face opoziție la 
dobândirea prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate în favoarea numiților: ȘERB 
GHEORGHE şi ȘERB ILEANA, cu 
privire la imobilele înscrise în CF 101847 
Șinca Nouă, nr. top 2399/1; în Cf 101848 
Șinca Nouă, nr top 2399/2 şi în CF 101815 
Șinca Nouă, nr. top 3752/2, sunt invitați la 
Judecătoria Zărneşti în data de 23.05.2019, 
ora 9.00.

l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecă-
toriei Zărneşti, sub nr. 3568/338/2018, 
petenţii Trufasila Valeria şi Trufasila 
Gheorghe, au invocat dobândirea ca efect 
al prescripţiei achizitive a dreptului de 
proprietate asupra imobilului înscris în CF 
110666 Zărneşti, sub nr. cadastral 7930 (CF 
vechi 5357 Zărneşti). Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să formuleze opoziţie, cu precizarea 
că, în caz contrar, se va trece la judecarea 
cererii în termen de o lună de la emiterea 
celei din urmă publicaţii, Termenul de 
judecată este fixat pentru data de 
13.06.2019, ora 9:00- Judecătoria Zărneşti.

l România, Judecătoria Făgăraş, judeţul 
Braşov. Pârâta Rosalina Rini este citată 
pentru ziua de 9 aprilie 2019, ora 8.30, de 
reclamantul Kopan Mihail Lucian, în 
proces de divorţ cu copii.

l Se citează în calitate de pârâți Baum 
Mihalnea, Grohe Mihail, Bajag Matyas, 
Bajag Ianos, Bertleff Andrei, la Judecă-
toria Bistrița (din Bistrița, strada Alba 
Iulia, nr.1), în dosar nr.5990/190/2015, cu 
termen de judecată la 10.04.2019, ora 8.30, 
sala 2.

l România, Tribunalul Bucureşti- Secția a 
VI-a Civilă Bucureşti, Splaiul Indepen-
denței nr. 319L, clădirea B, sector 6, Dosar 
nr. 43840/3/2010, Data: 04.03.2019. Citație 
nr. 43840/3/2010 emisă la data de 
04.03.2019: Numele şi prenumele 
persoanei citate: DASAB Airlines LTD. 
Domiciliul sau reşedința persoanei citate: 
Plot 983 Ahmadu Bello Way, OPP Legisla-
tive Quarters, APO-ABUJA, Statul: 
Nigeria. Vă înştiințăm că sunteți invitat a 
vă prezenta la această instanță, la data de 
09.04.2019, C22 Fond, Sala E30, ORA 
09:00, în calitate de pârât în proces cu SC. 
ROMAERO S.A. Potrivit legii române 
neprezentarea în proces a părților legal 
citate nu împiedică judecarea cauzei. În 
procesul civil, judecata se suspendă dacă 
nici una din părți nu se înfățişază- personal 
sau prin reprezentant- la strigarea pricinii 
afară de cazul în care reclamantul sau 
pârâtul au cerut judecarea în lipsă. Cu 
mențiunea că aveți obligația de a vă alege 
un domiciliu în România, sub sancțiunea 
prevăzută de art. 114 indice 1 Cod proce-
dură civilă, care prevede următoarele: 
„Prin  citație pârâtul va fi informat că are 
obligația de a-şi alege domiciliul în 
România, unde urmează să i se facă toate 
comunicările privind procesul. În cazul în 
care pârâtul nu se conformează acestei 
obligații, comunicările se vor face prin 
scrisoare recomandată, recipisă de predare 
la poşta română a scrisorii, în cuprinsul 
căreia vor fi menționate actele ce se expe-
diază, ținând loc de dovadă de îndeplinire 
a procedurii”. Cu mențiunea că prin înmâ-
narea citației sub semnătură de primire, 
personal sau prin reprezentant legal sau 
convențional pentru un termen de judecată 
cel citat este prezumat că are în cunoştință 
şi termenele de judecată ulterioare aceluia 
pentru care citația i-a fost înmânată, 
conform art. 88 alin. 1, punctul 5 indice 1 
Cod procedură civilă. De asemenea, aveți 
posibilitatea de a depune la dosar întâmpi-
nare cu cel puțin 5 zile înainte de termenul 
de judecată.

l Romania, Bucharest Court- Sixth Civil 
Section Buchatest, 319L Splaiul Indepen-
dentei, Building B, 6th District. Case no. 
43840/3/2010, Date: 04.03.2019, Summons 
no. 43840/3/2010 issued on 04.03.2019. 
Name and surname of the summoned 
person: DASAB Airlines LTD. Domicile or 
residence of the summoned person: PLOT 
983 AHMADU Bello Way, OPP Legislative 
Quarters, APO-ABUJA State: Nigeria. We 

hereby inform you are invited to appear 
before this court, on 09.04.2019, C 22 
Merits, Room E30, 09:00 o’clock, as defen-
dant against SC Romaero SA. According 
to the Romanian law, the failure of the 
legally summoned parties to come before 
the court does not prevent the judgement 
of the case. In civil proceedings, the judg-
ment is suspended if any of the parties fails 
to appear– in person or through a represen-
tative– on roll call of the case unless the 
plaintiff or the defendant requested judg-
ment by default. Noting that your obliga-
tion is to choose a domicile in Romania, 
under the sanction provided in art. 114(1) 
Civil Procedure Code, which provides as 
follows: “By summons, the defendant shall 
be informed that he/she has the obligation 
to choose a domicile in Romania, where he/
she is going to receive all communications 
regarding the case. If the defendant does 
not comply with this obligation, communi-
cations shall be made by registered letter, 
receipt of letter with the Romanian Post 
Office, in the contents of which the atta-
ched documents shall be mentioned, as 
proof of procedure fulfillment”. Noting 
that by handing the summons, under 
signature of receipt, in person or through a 
legal or conventional representative, for 
hearings, the person summoned shall be 
assumed to be informed also about the 
hearings subsequent to that for which the 
subpoena was handed, according to art. 88 
paragraph 1, point 5(1) of the Civil Proce-
dure Code. You also have the possibility to 
file statement of defense at least five days 
before the hearing. President, Nadina 
Drecea [illegible signature] [round stamp 
Coat of Arms of Romania Sixth Civil 
Section Bucharest Court Romania];  Court 
Clerk, Daniela Velicu  [illegible signature].

DIVERSE
l D-l Stăncescu Șerban Vlad, din Bucu-
reşti, anunță publicul interesat că s-a soli-
citat avizul de mediu pentru programul 
„Construcție case”, propus a se implementa 
în satul Bâcu, com.Joița, jud.Giurgiu, şi s-a 
întocmit prima variantă a acestuia.

l Unitatea administrativ-teritorială 
POIANA MARE, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.6 şi 11 
începând cu data de 01.04.2019, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Poiana Mare, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

l OMV Petrom S.A., titular al proiectului 
“Lucrari de amenajare platforma si foraj 
sondele H40, H41, 1532 Independenta”, 
anunta publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare de catre A.P.M 
Galati, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Lucrari de amenajare platforma 
si foraj sondele H40, H41, 1532 Indepen-
denta”, propus a fi amplasat in localitatea 
Schela (extravilan), Tarla 58/4, A532/1/2, 
A532/1/3, A532/1/4, A532/1/5, A532/1/6, 
judetul Galati. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul AMP Galati, strada 
Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni - joi, 
intre orele 8.30 - 16.00 si vineri intre orele 
8.30 -13.30, precum si la urmatoarea adresa 
de internet http://ampgl.anpm.ro/ la secti-
unea: Reglementari - Acordul de mediu - 
Drafturi de reglementare - Proiect decizie 
etapa de incadrare 2019. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii prezentului 
anuntului pe pagina de internet a A.P.M 
Galati. Publicul interesat poate depune 
propuneri in ceea ce priveste continutul 
raportului privind impactul asupra 
mediului la sediul APM Galati in termen de 
10 zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a A.P.M Galati.
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l Neagoe Sorin-Costel  avand domiciliul in 
judetul Olt, comuna Osica De Jos, Strada 
Pinului  nr.4,  t i tular al  planului 
P.U.D.-Construire locuinte P+1, imprej-
muire teren, put forat, fosa septica, judet 
Ilfov, strada LOT 2-N.C. 51500 -Drum 
acces, N.C.51508, anunta publicul interesat   
asupra  solicitarii de obtinere a avizului 
Favorabil. Observatii/comentarii si sugestii  
se primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul 
in municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, 
nr.3-5, sector 6 (tel.021/212.56.93), in termen 
de 12 zile calendaristice de la publicarea 
anuntului.

l Anunt de intentie privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu PUD B-dul 
Theodor Pallady nr.66 lot 1, sector 3, Bucu-
resti. SC Edificia Star Construct S.R.L aduce 
la cunostinta publicului interesat initierea 
Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 
ansamblu cu functiune mixta -locuinte colec-
tive/ comert/ servicii/ birouri cu regim de 
inaltime P+12E “ si supune spre consultare 
aceasta documentatie de urbanism. Initiere: 
SC Edificia Star Construct SRL. Elaborator: 
SC Dacra Studio SRL. Documentatia 
tehnica poate fi consultata la adresa: str. 
Calea Dudesti nr.191, incepand cu 
26.03.2019, timp de 15 zile.

l S.C. Bricostore Romania S.A. cu sediul 
social în București, Calea Giulești, nr. 1 - 3, 
et.2, sector 6, anunţă public solicitarea de 
obținere a autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „Brico Depot Brăila” amplasat în 
comuna Chișcani, sat Vărsătura, str. Princi-
pală,  nr. 4A, Complex Comercial Brăila 
Mall, județul Brăila. Eventualele propuneri 
și sugestii din partea publicului privind 
activitatea menţionată vor fi transmise în 
scris și sub semnătură la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Brăila, munici-
piul Brăila, B-dul Independenței, nr. 14, bl. 
B5, parter, tel: 0339/401834, 0339/401835, 
0339/401836; 0746/248732, E-mail:  office@
apmbr.anpm.ro în zilele de luni – joi, între 
orele 8.00 – 16.30, vineri 8.00 – 14.00.

l Notificare: Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. 
cu sediul social în Reșiţa, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraș-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 
0255/212940, notifică începerea  procedurii 
de lichidare și radiere împotriva debitorului 
S.C. Velivi Prodcom S.R.L., prin Rezoluția 
nr. 718/01.02.2018 pronunţată de Tribunalul 
Caraș-Severin, în Dosarul 1643/31.01.2019. 
Debitoarea are sediul social în Anina, str. Sf. 
Varvara, nr. 39A, jud. Caraș-Severin, Nr. 
Registrul Comerţului J11/80/1993, CUI 
3058821. Creditorii debitorului S.C. Velivi 
Prodcom S.R.L pot depune creanțele deţi-
nute faţă de debitoare, însoţite de documen-
tele doveditoare, la sediul lichidatorului 
judiciar, în termen maxim de 15 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l SC Berbec Viorel având sediul în str. Jean 
Monnet, nr. 16, București, sector 1, titular al 
planului/ programului PUZ Şos. Panduri 
20A, S+P+2+3teh cu supanta cabinete 
medicale, localitatea București, str. Şos. 
Panduri nr. 20A, sector 5, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul/ 
programul menţionat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului/ 
programului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucu-
rești din Aleea Lacul Morii nr. 1, (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni până 
vineri între orele 9:00 -12:00. Observaţii/ 
comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

SOMATII
l În dosar 2868/210/2018 al Judecătoriei 
Chișineu-Criș, reclamanții Vale Petru 
Daniel și Florina Simona, în contradictoriu 
cu Piros Erzsebet (decedată), solicită 
înscrierea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune a imobilului din Apateu, Cf 
nr.303316 Apateu, top 186-187/a, compus 
din teren intravilan în supraf. 1.440mp. 

Toți cei interesați pot formula opoziție la 
Judecătoria Chișineu-Criș.

l În dosar 2866/210/2018 al Judecătoriei 
Chișineu-Criș, reclamantul Saladea Virgil 
Dumitru, în contradictoriu cu Saladea 
Dimitrie (decedat), solicită înscrierea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune 
pentru imobilul din Santana, Cf nr.300309, 
top 944/a.101 Santana, compus din casă și 
teren 720mp. Toți cei interesați pot 
formula opoziție la Judecătoria Chiși-
neu-Criș.

ADUNARI GENERALE
l Asociația Fondul de Economii și Împru-
muturi Sociale anunță Adunarea Generală a 
Asociației pentru data de 12.04.2019, prima 
convocare, respectiv pentru data de 
13.04.2019, a doua convocare, în cazul în 
care va fi necesar. Şedința Adunării Generale 
va începe la ora 10.00 la sediul asociației și 
va avea următoarea ordine de zi: 1.Raportul 
de activitate al Consiliului Director; 2.
Raportul Comisiei de cenzori; 3.Aprobarea 
proiectului de Buget pe anul 2019 și apro-
barea Bilanțului pentru anul 2018; 4.Modifi-
cări la statutul Asociației. 5.Diverse.

l Convocăm la data de 24.04.2019, ora 
11.00, la sediul societăţii aflat în București, 
str. Preciziei, nr 13E, sector 6, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor cu 
următoarea ordine de zi: 1.Raportul de 
gestiune asupra activităţii pe anul 2018; 
2.Raportul comisiei de cenzori privind 
bilanţul contabil la 31.12.2018; 3.Apro-
barea Bilanţului Contabil încheiat la 
31.12.2018, Contul de profit și pierdere, 
Anexele și Notele justificative aferente 
anului 2018; 4.Repartizarea: Profit -pier-
dere; 5.Stabilirea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2019; 6.Aprobarea  
plafonului de combustibil lunar. La data de 
24.04.2019, ora 12.00, la sediul societăţii 
aflat în București, str. Preciziei, nr 13E, 
sector 6, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor cu următoarea ordine 
de zi: -Propunerea și aprobarea persoa-
nelor cu drept de semnătura în bancă.

l Administratorul S.C. Infochem Interna-
ţional S.A. Convoacă, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor (AGOA) S.C. 
Infochem Internaţional S.A. la sediul 
Societăţii din București, Sector 3, Str. 
Industriilor, nr. 2C, în ziua de 06.05.2019, la 
ora 10:00. În cazul în care la data mențio-
nată nu se întrunește cvorumul de prezență 
prevăzut de Actul constitutiv al Societății, 
se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 
din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a 
doua Adunare Generală Ordinară a Acțio-
narilor, pentru data 07.05.2019, la ora 
10:30, la sediul societății din București, 
Sector 3, Str. Industriilor, nr. 2C. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor este următoarea: 1.Aprobarea 
situaţiilor financiare anuale simplificate 
întocmite la data de 31.12.2018. 2.Discu-
tarea și aprobarea repartizării profitului net 
realizat de societate în ani fiscali: 2004; 
2010; 2011 și 2012. 3.Aprobarea descărcării 
de gestiune al administratorului unic. 4.
Diverse. Începând cu data de 22.04.2019, 
convocatorul și documentele care urmează 
să fie prezentate Adunării Generale Ordi-
nare a acționarilor și proiectele de hotărâre 
pentru fiecare punct de pe ordinea de zi se 
pot obține de către acționari de la sediul 
societății (București, Sector 3, Str. Industri-
ilor, nr. 2C).

l Convocare. Consiliul de Administraţie al 
SC Independenţa SA, cu sediul în locali-
tatea Independenţa, Jud. Călărași, în 
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 
republicată, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru ziua de 
26.04.2019, ora 10:00 la sediul societăţii 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
31.03.2019, considerată dată de referinţă. 
Ordinea de zi este următoarea: 1.Prezen-
tarea raportului de gestiune al administra-
torilor pentru anul 2018; 2.Prezentarea 
raportului comisiei de cenzori; 3.Prezen-

tarea, discutarea si aprobarea bilantului și a 
contului de profit și pierdere pe anul 2018; 
4.Descarcarea de gestiune a administrato-
rilor pentru exerciţiul financiar 2018; 5.
Stabilirea componenţei Consiliului de 
Administraţie;  6.Stabilirea componenţei  
Comisiei de cenzori; 7.Prezentarea și apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
programului de activitate pe anul 2019; 
8.Fixarea remuneraţiei administratorilor și 
cenzorilor; 9.Diverse. Participarea acţiona-
rilor se va face personal sau prin reprezen-
tant cu procură specială. Formularele 
pentru procuri speciale se pot obţine de la 
sediul societăţii. Documente și materiale 
informative cu privire la ordinea de zi, se 
pot consulta la sediul societăţii din locali-
tatea Independenţa, judeţul Călărași, zilnic 
între orele 8:30 -16:30, începând cu data de 
31.03.2019. Daca în data de 26.04.2019 
Adunarea Generală Ordinară nu îndepli-
nește cvorumul legal pentru întrunire, se 
reprogramează pentru ziua de 27.04.2019  
ora 10:00 cu aceeași ordine de zi.

LICITAŢII
l Primăria Comunei Dornești, Judeţul 
Suceava scoate la licitaţie publică în vederea 
vânzării terenului în suprafaţă de 4500 
mp-teren arabil, identic cu parcela nr.35221 
din CF nr.35221, din domeniul privat al 
comunei situat în intravilanul comunei 
Dornești, judeţul Suceava. Licitaţia va avea 
loc la data de 23.04.2019 ora 13.00 la sediul 
Primăriei comunei Dornești. Preţul de 
pornire al licitaţiei este în valoare  de 19.297 
lei; Licitatorii vor achita până la ora începerii 
licitaţiei o taxă de participare în sumă de 494 
lei și o garanţie de participare de 10% din 
preţul de începere  în valoare de 1930 lei; În 
cazul în care licitaţia nu se va susţine la data 
stabilită se va repeta saptămânal la aceeași 
oră. Relaţii suplimentare  privitoare la 
obiectul vânzării vor fi cuprinse în caietul de 
sarcini care va fi  obţinut de la Primăria 
Dornești (birou urbanism) sau la telefoanele 
0230/568.217 -Primăria Comunei Dornești.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitaţiei publice deschise 
cu strigare pentru   închirierea  următoarelor 
terenuri și spații comerciale din incinta 
Ştrandului Municipal Piatra-Neamț, în 
vederea furnizării către cetățenii Munici-
piului Piatra-Neamț a unor servicii publice 
de agrement de calitate, concomitent cu 
asigurarea protecției sănătății acestora și a 
mediului înconjurător, dar și a conservării și 
dezvoltării tuturor componentelor obiecti-
vului : - Terasă cu spațiu comercial  în 
suprafață de 250 mp. (zona VIP); - Teren în 
suprafață  de 670 mp. (fost patinoar); - Teren 
în suprafață de 120 mp. în zona Skateboard; 
- Terasă cu spațiu comercial (Tenis Open) în 
suprafață de 150 mp.; - Teren în suprafață 
de 130 mp. (zona terenuri de tenis); - Două 
spații comerciale și terasă în suprafață de 
156 mp.; - Spațiu fost pavilion lectură în 
suprafață de 50 mp.; - Terasă cu spațiu 
comercial în suprafață de 135 mp. (fosta 
terasă cu flori); - 6 spații  (9 mp. fiecare) 
pentru activități comerciale; - Teren în 
suprafață de 220 mp. (zona chioșc Amicii); - 
3 (trei) terase comerciale cu suprafața de 175 
mp., 95 mp. și 450 mp. (zona bazin adulți); - 
Teren în suprafață de 9 mp. pentru ampla-
sare construcție în vederea comercializării de 
înghețată. Contracte sezoniere (maxim 5 
luni) preț pornire la licitație  - 1,10 lei/mp./zi. 
Contracte anuale  preț pornire la licitație  - 
130 lei/mp./an, conform anexei la HCL 
nr.102 din 02.04.2018. Înscrierea la licitație se 
poate face până cel târziu pe data de 11 
aprilie 2019, ora 16,30  la sediul Primăriei 
municipiului Piatra-Neamt, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr. 6-8, cam. 20. Dosarul de 
înscriere  la licitație cuprinde, obligatoriu, 
următoarele documente: - cerere  tip de 
înscriere; - certificate de atestare fiscală 
(eliberate de Direcţia Finanţelor Publice a 
Judeţului Neamţ și Direcţia de Taxe și 
Impozite Locale Piatra-Neamţ), prin care se 
face dovada că ofertantul  nu are datorii la 
bugetul de stat și bugetul local; - certificate  
de înregistrare la Oficiul Registrului Comer-
ţului; - copie după chitanţa de plată a caie-
tului de sarcini în suma de 300 lei; - procură 
de împuternicire (dacă e cazul) cu nominali-
zarea persoanei ce reprezintă ofertantul; - 
actul  de  ident i tate  a l  persoanei  
împuternicite. Licitația  va avea loc  pe data 
de  12 aprilie 2019, ora 14,00, la sala de 

sedință a Primăriei municipiului Piatra-
Neamț,  cu sediul în str. Ştefan cel Mare, 
nr.6-8. Eventualele contestații se vor depune 
la sediul Primăriei Piatra-Neamț din str. 
Ştefan cel Mare, nr.6-8, cam. 20 - Biroul 
Relaţii cu Publicul, Ghișeul Serviciului Patri-
moniu, Autorizări și Transport, în termen de 
24 ore de la data licitației.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: UAT 
comuna Daneți, cod fiscal 4553518, cu sediul 
în Comuna Daneți, str.Principală, nr.160, 
cod poștal 207215, telefon: 0763.655.345, fax: 
0251.377.001, e-mail: daneti@cjdolj.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren în suprafața de 8.362mp, situat în 
intravilanul comunei Daneți, pe strada 
Tîrgului, nr.35, Jud.Dolj, identificat cu 
numar cadastral 32520, bun aparținând 
domeniului public al UAT Daneți. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: 
Documentația de atribuire este întocmită în 
baza OUG nr.54/2006. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Compartimentul 
Secretariat al  UAT Daneți, în baza unei 
cereri. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimentul 
Secretariat al sediul UAT Daneți din 
Comuna Daneți, str.Principală, nr.160, Jud.
Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.54/2006: 50Lei/documen-
tație. Se achită la casieria UAT Daneți. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 12.04.2019, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: de la sediul instituției. 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
18.04.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura UAT 
Daneți din str.Principală, nr.160, comuna 
Daneți, județul Dolj, cod poștal 207215. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 18.04.2019, 
ora 12.00, la sediul UAT Daneți din str.Prin-
cipală, nr.160, comuna Daneți, județul Dolj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Dolj cu sediul în Mun.Craiova, 
str.Brestei, nr.12, Jud.Dolj, telefon/fax: 
0251.410.140, email: registraturaacte.dj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 20.03.2019.

l S.C. Doroca S.A , prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: A. Imobil situat în Dorohoi, 
str. Brazi, nr.1 amplasat pe teren în conce-
siune de la municipiul Dorohoi, compus din: 
1. Restaurant Hotel Cabana Brazi cu subsol, 
parter și etaj cu s.c la sol de 701,10 mp; 2. 
Magazie cu s.c. la sol de 34,30 mp; 3.Magazie 
si beci cu s.c. la sol de 97,20 m.p.; Pretul de 
vanzare fiind de 1.227.800 lei (267.680 Euro 
), TVA inclus (70%). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada acestui fapt 
cu o zi inainte de ziua licitatiei, orele 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţiile vor 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Iași, Str.  Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iași, în data 
de 05.04.2019 ora 14:00, și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și ale regula-
mentului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de  15.03.2016 si 
adunarea creditorilor din 04.03.2019. Adju-
decarea se va face în conformitate cu preve-
derile Regulamentului de organizare și 
desfășurare a licitaţiei. Garantia este in 
cuantum de 10% din valoarea de vanzare. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109899, 0745308671, Fax 0232/240890.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil, reprezentand teren/

constructii inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, Cad: C1, 
Top: 31, aflat in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat Sadova Veche, 
nr. 158, denumita generic “ Statie distributie 
carburanti”. Pretul de pornire al licitatiei  
este de 75% din pretul de evaluare, respectiv 
1.024.425 Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 11.04.2019, 
orele 12.00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In 
caz de neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 25.04.2019, orele 12.00.

l Concedent: Comuna Coltău, prin Consi-
liul Local, sediul în Coltău, str.Petofi 
Şandor, nr.65, telefon: 0262.289.289; fax: 
0262.289.289, reprezentat prin Primar, 
Cendeș Lajos. Obiectul concesiunii: Teren 
în suprafaţă de 120.000mp, înscris în CF 
51772 Coltău, nr cadastral 51772. Docu-
mentaţia de atribuire se ridică de la 
Primăria Comunei Coltău zilnic, între orele 
08.00-15.00 contra cost, la preţul de 300Lei, 
care se achită la casierie, Compartimentul- 
Juridic. Clarificările privind documentația 
de atribuire pot fi solicitate până la data de 
10.04.2019, prin Compartimentul relaţii cu 
publicul a Primăriei Coltău; termenul 
limită de răspuns la solicitări fiind 
12.04.2019; persoana de contact: Secretar: 
Alexandru-Bogdan DANCIU. Ofertele se 
depun conform documentaţiei de atribuire, 
în plic închis, în două exemplare, până la 
data de 12.04.2019, ora 12.00. Ofertele se 
depun la sediul Primăriei comunei Coltău, 
str.Petofi Sandor, nr.65, Biroul relaţii cu 
publicul și se va înscripţiona pe plic: “A nu 
se deschide până la 12.04.2019, ora 12.00“. 
Licitația va avea loc în 15.04.2019, ora 
12.00, în Sala de Consiliu a Primăriei 
comunei Coltău, str.Petofi Sandor, nr.65. 
Instanţa competentă în soluţionarea litigi-
ilor referitoare la prezenta procedură este 
Tribunalul Maramureș- secţia de conten-
cios administrativ- Bulevardul Republicii, 
nr.2A, Baia-Mare, tel.(+4)0262.2182(35-40)/
fax: (+4)0262.218.244. Data transmiterii 
anunţului: 22.03.2019. Primar, Lajos 
CENDEŞ.

l Concedent: Comuna Coltău, prin Consi-
liul Local, sediul în Coltău, str.Petofi Şandor, 
nr.65,  telefon: 0262.289.289; fax: 
0262.289.289, reprezentat prin Primar, 
Cendeș Lajos. Obiectul concesiunii: Teren în 
suprafaţă de 120.000mp, înscris în CF 51772 
Coltău, nr cadastral 51772. Documentaţia de 
atribuire se ridică de la Primăria Comunei 
Coltău zilnic, între orele 08.00-15.00 contra 
cost, la preţul de 300Lei, care se achită la 
casierie, Compartimentul- Juridic. Clarifică-
rile privind documentația de atribuire pot fi 
solicitate până la data de 10.04.2019, prin 
Compartimentul relaţii cu publicul a Primă-
riei Coltău; termenul limită de răspuns la 
solicitări fiind 12.04.2019; persoana de 
contact: Secretar: Alexandru-Bogdan 
DANCIU. Ofertele se depun conform docu-
mentaţiei de atribuire, în plic închis, în două 
exemplare, până la data de 12.04.2019, ora 
12.00. Ofertele se depun la sediul Primăriei 
comunei Coltău, str.Petofi Sandor, nr.65, 
Biroul relaţii cu publicul și se va înscripţiona 
pe plic: “A nu se deschide până la 
12.04.2019, ora 12.00“. Licitația va avea loc 
în 15.04.2019, ora 12.00, în Sala de Consiliu 
a Primăriei comunei Coltău, str.Petofi 
Sandor, nr.65. Instanţa competentă în soluţi-
onarea litigiilor referitoare la prezenta 
procedură este Tribunalul Maramureș- secţia 
de contencios administrativ- Bulevardul 
Republicii ,  nr.2A, Baia-Mare, tel.
(+4)0262.2182(35-40)/fax: (+4)0262.218.244. 
Data transmiterii anunţului: 22.03.2019. 
Primar, Lajos CENDEŞ.

PIERDERI
l CPierdut atestat profesional transport 
marfă pe numele Mircea Casian Gabriel. Il 
declar nul.

l CPierdut certificat constatator cu nr. 
39719 din 21.08.2006, SC Stefan si 
Compania SRL. Il declar nul.
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OFERTE SERVICIU 
DIN 22.03.2019

l Agenţia Naţională pentru Romi organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de executie vacante: A: 
Compartiment Juridic: -1 (una) funcţie 
publică de execuţie Consilier Juridic, clasa I 
grad profesional superior; Condiţiile speci-
fice prevăzute în fişa postului: studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe juridice; vechimea în speciali-
tatea studiilor necesară: 7 ani; membru in 
asociatia profesionala Colegiul Consilierilor 
Juridici; cunoştințe lingvistice de comunicare 
în limba engleză- nivel mediu; cunostinte 
operare calculator- nivel mediu. -1 (una) 
funcţie publică de execuţie Consilier Juridic, 
clasa I grad profesional principal; Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe juridice; vechimea în speciali-
tatea studiilor necesară: 5 ani; membru in 
asociatia profesionala Colegiul Consilierilor 
Juridici; cunoştințe lingvistice de comunicare 
în limba engleză- nivel avansat; cunostinte 
operare calculator- nivel avansat. B: Serviciul 
Economic Administrativ Achizitii Resurse 
Umane: -1 (unu) funcţie publică de Expert, 
clasa I grad profesional principal; Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe economice; Vechimea în 
specialitatea studiilor necesară: 5 ani; cunoş-
tințe lingvistice de comunicare în limba 
engleză- nivel mediu; cunostinte operare 
calculator- nivel mediu;  Curs achizitii 
publice.  -1 (unu) funcţie publică de execuţie 
Expert, clasa I grad profesional principal; 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiinţe economice; Vechimea în 
specialitatea studiilor necesară: 5 ani; cunoş-
tințe lingvistice de comunicare în limba 
engleză- nivel mediu; cunoştinţe operare 
calculator- nivel mediu. C: Serviciu Politici 
Publice: -3 (trei funcţii publice de executie 
Consilier, clasa I grad profesional principal; 
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ştiinţe sociale; Vechimea în 
specialitate studiilor necesară postului (poli-
tici publice): 5 ani; cunoştințe lingvistice de 
comunicare în limba engleză- nivel mediu; 
cunoştinţe operare calculator- nivel mediu, -1 
(unu) funcţie publică de execuţie Consilier, 
clasa I grad profesional superior. Condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiinţe sociale; Vechimea în speciali-
tate studiilor necesară postului (politici 
publice): 7 ani; cunoştințe lingvistice de 
comunicare în limba engleză- nivel mediu; 
cunoştinţe operare calculator- nivel mediu. 
D: Compartiment Audit Public Intern: -1 
(unu) funcţie publică de execuţie Auditor, 
clasa I grad profesional principal; Audit 
Public Intern; Condiţiile specifice prevăzute 
în fişa postului: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă ştiinţe economice; 
curs de perfecționare/ specializare în dome-
niul auditului public intern; vechimea în 
specialitatea studiilor necesară: minim 5 ani; 
cunoştințe lingvistice de comunicare în limba 
engleză- nivel mediu; cunoştințe operare 
calculator- nivel mediu. -Concursul va avea 
loc la sediul din Splaiul Independenței, 
nr.202A, etaj 8, sector 6, Bucureşti,  în data 
de  12.04.2019, ora 10.00 proba suplimentară 
privind- cunoştințe lingvistice de comunicare 
în limba engleză, ora 12.00 proba suplimen-
tara privind cunoştințe operare calculator în 
data de  15.04.2019, ora 10.00 proba scrisa şi 
22.04.2019 ora 10.00, proba interviu. Dosa-

rele de înscriere se pot depune până cel 
târziu la data de 02.04. 2019, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei, 
telefon 021.311.30.48 sau pe pagina de 
internet www.anr.gov.ro.

l Agenţia Naţională pentru Romi organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante: -1 post de 
execuţie- Expert (atribuţii secretariat)- grad 
IA- Compartiment Relaţii publice: studii 
superioare absolvite cu diploma de licenţă în 
unul din domeniile ştiinţelor sociale; 
vechimea în specialitatea cerută de post- 
minim 3 ani experienţă într-o poziţie similară; 
vechime în muncă minim 3 ani; cunoştinţe 
operare PC (Word, Excel); cunoaşterea unei 
limbi străine de circulaţie internaţională, la 
nivel avansat; formări profesionale în 
domeniu sau conexe. -1 post contractual dc 
execuţie- Referent (cu atribuţii şofer) treapta 
IA- SEAAPRU: studii medii, absolvite cu 
diploma de bacalaureat; permis de conducere 
cel puţin categoria B, cu experienţă de minim 
5 ani în conducerea autovehiculelor; fără 
antecedente rutiere grave; vechime în muncă: 
minim 10 ani; cunoştinţe operare PC(Word, 
Excel). -1  post de execuţie (1/2 normă)- 
Expert (atribuţii contabilitate)- grad 
IA-SEAAPRD: studii superioare absolvite cu 
diploma de licenţă în unul din domeniile 
ştiinţelor economice; vechimea în speciali-
tatea cerută de post- minim 3 ani experienţă 
într-o poziţie similară; vechime în muncă 
minim 3 ani; cunoştinţe operare PC (Word, 
Excel); cunoaşterea unei limbi străine de 
circulaţie internaţională, la nivel mediu; 
formări profesionale în domeniu sau conexe. 
Concursul va avea loc la sediul din Splaiul 
Independenţei, nr.202A, etaj 8, sector 6, 
Bucureşti, în data de 04.04.2019. ora 10.00 
proba  scrisă şi 11.04.2019 ora 10.00, proba  
interviu. Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei, telefon 021.311.30.48 sau pe pagina 
de internet www.anr.gov.ro.

ADUNĂRI GENERALE
DIN 22.03.2019

l Consiliul de Administrație al societăţii 
IMSAT SA, cu sediul în Bucuresti, Bd. Iuliu 
Maniu nr.7, corp B, etaj 3, sector 6, avand nr. 
de înregistrare la ORC- J40/1015/1991, CUI: 
1571536, convoacă la sediul sau adunarea 
generală ordinară a acţionarilor la data de 
25.04.2019, ora 10.00, şi adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor la data de 
25.04.2019, ora 12, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 11.04.2019, cu următoarea ordine de zi: I. 
Adunarea generală ordinară a acționarilor:  1. 
Prezentarea şi aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar al anului 2018. 2. Prezen-
tarea raportului auditorului financiar asupra 
situațiilor financiare ale anului 2018. 3. Prezen-
tarea şi aprobarea situațiilor financiare ale 
anului 2018 şi stabilirea modului de repartizare 
a profitului. 4. Aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al societății pentru anul 2019. 5. 
Aprobarea planului de investiții pentru anul 
2019. 6. Descărcarea de gestiune a administra-
torilor pentru activitatea desfăşurată până la 
data de 31.12.2018, în baza Raportului de 
gestiune şi a Raportului de audit. 7. Se ia act de 
demisia administratorilor Bruno Guerin şi 
Marius- Romeo Bunea din Consiliul de Admi-
nistrație a Societății.  8. Numirea a doi admi-
nistratori–  membri  in  Consi l iul  de 
Administrație– ale căror mandate vor fi vala-
bile până la data de 09.12.2021: a) dl Costin- 
Grigore Borc- domiciliat în str. Lt. Gheorghe 
Negel nr.76, Mun. Bucureşti, Sector 6; b) dna 
Ionescu Camelia- Ligia, cetățean român, domi-
ciliată în Şos. Nicolae Titulescu nr.16, bloc 22, 
scara A. ap.9, sector 1, Bucureşti; 9. Stabilirea 
indemnizațiilor administratorilor. 10. Prelun-
girea cu 1 an a duratei contractului de audit 
financiar încheiat cu S.C. KPMG AUDIT 
S.R.L. II. Adunarea generală extraordinară a 
acționarilor: 1. Modificarea obiectului de activi-
tate al societății prin excluderea din obiectul de 
activitate a următoarelor activități secundare:  
-1032- Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; 
-1039- Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 
legumelor n.c.a.; -1085- Fabricarea de mâncă-
ruri preparate; -1622- Fabricarea parchetului 
asamblat în panouri; -1723- Fabricarea artico-

lelor de papetărie; -1729- Fabricarea altor arti-
cole din hârtie şi carton n.c.a.; -2640- Fabricarea 
produselor electronice de larg consum; -2815- 
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de 
viteză şi a elementelor mecanice de transmisie; 
-3101- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi 
magazine; -3109- Fabricarea de mobilă n.c.a.; 
-3250- Fabricarea de dispozitive, aparate şi 
instrumente medicale şi stomatologice; -3600- 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei; -4631- 
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; 
-4643- Comerţ cu ridicata al aparatelor elec-
trice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio 
şi televizoarelor; -4647- Comerţ cu ridicata al 
mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat; 
-4648- Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi biju-
teriilor; -4649- Comerţ cu ridicata al altor 
bunuri de uz gospodăresc; -4665- Comerţ cu 
ridicata al mobilei de birou; -4719- Comerţ cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse nealimen-
tare; -4721- Comerţ cu amănuntul al fructelor 
şi legumelor proaspete, în magazine speciali-
zate; -4741- Comerţ cu amănuntul al calcula-
toarelor, unităţilor periferice şi software-ului in 
magazine specializate;, -4742- Comerţ cu 
amănuntul al echipamentului pentru teleco-
municaţii în magazine specializate; -4743- 
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor 
audio/video în magazine specializate; -4752- 
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, 
al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, 
în magazine specializate; -4753- Comerţ cu 
amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor 
şi a altor acoperitoare de podea, în magazine 
specializate; -4754- Comerţ cu amănuntul al 
articolelor şi aparatelor electrocasnice, în 
magazine specializate; -4759- Comerţ cu 
amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat 
şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine 
specializate; -4763- Comerţ cu amănuntul al 
discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără 
înregistrări audio/ video, în magazine speciali-
zate; -4764- Comerţ cu amănuntul al echipa-
mentelor sportive, în magazine specializate; 
-4765- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi 
jucăriilor, în magazine specializate; -4776- 
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi 
seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor 
de companie şi a hranei pentru acestea, în 
magazine specializate; -4777- Comerţ cu 
amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în maga-
zine specializate; -4778- Comerţ cu amănuntul 
al altor bunuri noi, în magazine specializate; 
-4779- Comerţ cu amănuntul al bunurilor de 
ocazie vândute prin magazine; -4799- Comerţ 
cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, 
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; -5811- Acti-
vităţi de editare a cărţilor; -5812- Activităţi de 
editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi 
similare; -5813- Activităţi de editare a ziarelor; 
-5814- Activităţi de editare a revistelor şi perio-
dicelor; -5821- Activităţi de editare a jocurilor 
de calculator; -5911- Activităţi de producţie 
cinematografică, video şi de programe de tele-
viziune; -5920- Activităţi de realizare a înregis-
trărilor audio şi activităţi de editare muzicală; 
-6010- Activităţi de difuzare a programelor de 
radio; -6020- Activităţi de difuzare a progra-
melor de televiziune; -7021- Activităţi de 
consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al 
comunicării; -7220- Cercetare- dezvoltare în 
ştiinţe sociale şi umaniste; -7320- Activităţi de 
studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; 
-7490- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice n.c.a.; -7712- Activităţi de închiriere şi 
leasing cu autovehicule rutiere grele; -8110- 
Activităţi de servicii suport combinate; -8121- 
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor; 
-8122- Activităţi specializate de curăţenie; 
-8129- Alte activităţi de curăţenie; -8211- Acti-
vităţi combinate de secretariat; -8220- Activi-
tăţi ale centrelor de intermediere telefonică 
(call center); -8291- Activităţi ale agenţiilor de 
colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare 
a creditului; -9521- Repararea aparatelor elec-
tronice de uz casnic; -9522- Repararea dispozi-
tivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor 
pentru casă şi grădină; -9524- Repararea 
mobilei şi a furniturilor casnice. 2. Aprobarea 
modificării art. 2.3.2 din actul constitutiv al 
societății ca şi consecință a excluderii activită-
ților secundare  conform punctului 1 de pe 
ordinea de zi, astfel: „2.3.2 Obiectul principal 
de activitate al Societății va fi completat cu 
următoarele activități secundare: 1623- Fabri-
carea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, 
pentru construcţii; 1624- Fabricarea ambala-
jelor din lemn; 1812- Alte activităţi de tipărire 

n.c.a.; 1813- Servicii pregătitoare pentru preti-
părire; 1814- Legătorie şi servicii conexe; 1820- 
Reproducerea înregistrărilor; 2344- Fabricarea 
altor produse tehnice din ceramică; 2433- 
Producţia de profile obţinute la rece; 2511- 
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice; 2512- 
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 2529- 
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere 
metalice; 2530- Producţia generatoarelor de 
aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire 
centrală); 2550- Fabricarea produselor metalice 
obţinute prin deformare plastică; metalurgia 
pulberilor; 2561- Tratarea şi acoperirea meta-
lelor; 2562- Operaţiuni de mecanică generală; 
2571- Fabricarea produselor de tăiat; 2572- 
Fabricarea articolelor de feronerie; 2591- 
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte 
produse similare din oţel; 2592- Fabricarea 
ambalajelor uşoare din metal; 2593- Fabricarea 
articolelor din fire metalice; fabricarea de 
lanţuri şi arcuri; 2594- Fabricarea de şuruburi, 
buloane şi alte articole filetate; fabricarea de 
nituri şi şaibe; 2599- Fabricarea altor articole 
din metal n.c.a.; 2611- Fabricarea subansam-
blurilor electronice (module); 2620- Fabricarea 
calculatoarelor şi a echipamentelor periferice; 
2630- Fabricarea echipamentelor de comuni-
caţii; 2651- Fabricarea de instrumente şi dispo-
zitive pentru măsură, verificare, control, 
navigaţie; 2670- Fabricarea de instrumente 
optice şi echipamente fotografice; 2711- Fabri-
carea motoarelor, generatoarelor şi transforma-
toarelor electrice; 2712- Fabricarea aparatelor 
de distribuţie şi control a electricităţii; 2720- 
Fabricarea de acumulatori şi baterii; 2733- 
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru 
fire şi cabluri electrice şi electronice; 2740- 
Fabricarea de echipamente electrice de 
iluminat; 2790- Fabricarea altor echipamente 
electrice; 2822- Fabricarea echipamentelor de 
ridicat şi manipulate; 2823- Fabricarea maşi-
nilor şi echipamentelor de birou (exclusiv 
fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice); 2825- Fabricarea echipamentelor 
de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipa-
mentelor de uz casnic; 2829- Fabricarea altor 
maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.; 
2841- Fabricarea utilajelor şi a maşini-
lor-unelte pentru prelucrarea metalului; 
2892- Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi 
construcţii; 2899- Fabricarea altor maşini şi 
utilaje specifice n.c.a.; 3020- Fabricarea mate-
rialului rulant; 3299- Fabricarea altor 
produse manufacturiere n.c.a.; 3311- Repa-
rarea articolelor fabricate din metal; 3312- 
Repararea maşinilor; 3313- Repararea 
echipamentelor electronice şi optice; 3314- 
Repararea echipamentelor electrice; 3317- 
Repararea şi întreţinerea altor echipamente 
de transport n.c.a.; 3319- Repararea altor 
echipamente; 3320- Instalarea maşinilor şi 
echipamentelor industrial; 3831- Demontarea 
(dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor 
scoase din uz pentru recuperarea materia-
lelor; 3832- Recuperarea materialelor recicla-
bile sortate; 4120- Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 4211- 
Lucrări de construcţii a drumurilor şi auto-
străzilor; 4212- Lucrări de construcţii a căilor 
ferate de suprafaţă  şi subterane; 4213- 
Construcţia de poduri şi tuneluri; 4221- 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
pentru fluide; 4222- Lucrări de construcţii a 
proiectelor utilitare pentru electricitate şi 
telecomunicaţii; 4291- Construcţii hidroteh-
nice; 4299- Lucrări de construcţii a altor 
proiecte inginereşti n.c.a; 4311- Lucrări de 
demolare a construcţiilor; 4312- Lucrări de 
pregătire a terenului; 4313- Lucrări de foraj şi 
sondaj pentru construcţii; 4322- Lucrări de 
instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condi-
ţionat; 4329- Alte lucrări de instalaţii pentru 
construcţii; 4331- Lucrări de ipsoserie:â; 
4332- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 4333- 
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; 
4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi 
montări de geamuri; 4339- Alte lucrări de 
finisare; 4391- Lucrări de învelitori, şarpante 
şi terase la construcţii; 4399- Alte lucrări 
speciale de construcţii n.c.a.; 4520- Întreţi-
nerea şi repararea autovehiculelor; 4612- 
Intermedieri în comerţul cu combustibili, 
minereuri, metale şi produse chimice pentru 
industrie; 4613- Intermedieri în comerţul cu 
material lemnos şi materiale de construcţii; 
4614- Intermedieri în comerţul cu maşini, 
echipamente industriale, nave şi avioane; 
4618- Intermedieri în comerţul specializat în 

vânzarea produselor cu caracter specific, 
n.c.a.; 4619- Intermedieri în comerţul cu 
produse diverse; 4651- Comerţ cu ridicata al 
calculatoarelor, echipamentelor periferice şi 
software- ului; 4652- Comerţ cu ridicata de 
componente şi echipamente electronice şi de 
telecomunicaţii; 4666- Comerţ cu ridicata al 
altor maşini şi echipamente de birou; 4669- 
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipa-
mente; 4673- Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi al materialelor de 
construcţii şi echipamentelor sanitare; 4674- 
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furni-
turilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 
de încălzire; 4677- Comerţ cu ridicata al deşe-
urilor şi resturilor; 4690- Comerţ cu ridicata 
nespecializat; 4791- Comerţ cu amănuntul 
prin intermediul caselor de comenzi sau prin 
Internet; 4941- Transporturi rutiere de 
mărfuri; 4942- Servicii de mutare; 5221- Acti-
vităţi de servicii anexe pentru transporturi 
terestre; 5819- Alte activităţi de editare; 5829- 
Activităţi de editare a altor produse software; 
6110- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele 
cu cablu; 6120- Activităţi de telecomunicaţii 
prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit); 
6130- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit; 
6190- Alte activităţi de telecomunicaţii; 6201- 
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client); 6202- Activităţi de 
consultanţă în tehnologia informaţiei; 6203- 
Activităţi de management (gestiune şi exploa-
tare) a mijloacelor de calcul; 6209- Alte 
activităţi de servicii privind tehnologia infor-
maţiei; 6311- Prelucrarea datelor, adminis-
trarea paginilor web şi activităţi conexe; 
6399- Alte activităţi de servicii informaţionale 
n.c.a.; 6420- Activităţi ale holdingurilor; 6810- 
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii; 6820- Închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 
6832- Administrarea imobilelor pe bază de 
comision sau contract; 7010- Activităţi ale 
direcţiilor (centralelor), birourilor administra-
tive centralizate; 7022- Activităţi de consul-
tanţă 
pentru afaceri şi management; 7111- Activităţi 
de arhitectură; 7112- Activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică legate de acestea; 7120- 
Activităţi de testări şi analize tehnice; 7410- 
Activităţi de design specializat; 7430- Activităţi 
de traducere scrisă şi orală (interpreţi); 7711- 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme 
şi autovehicule rutiere uşoare; 7733- Activităţi 
de închiriere şi leasing cu maşini şi echipa-
mente de birou (inclusiv calculatoare); 7739- 
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, 
echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.; 7740- 
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv finan-
ciare); 8020- Activităţi de servicii privind 
sistemele de securizare; 8219- Activităţi de 
fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte 
activităţi specializate de secretariat; 8230- Acti-
vităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor; 8299- Alte activităţi de servicii 
suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8532- Învăţă-
mânt secundar, tehnic sau profesional; 8551- 
Învăţământ în domeniul sportiv şi recreational; 
8552- Învăţământ în domeniul cultural (limbi 
străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.); 
8559- Alte forme de învăţământ n.c.a.; 8560- 
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; 
9511- Repararea calculatoarelor şi a echipa-
mentelor periferice; 9512- Repararea echipa-
mentelor de comunicaţii.” 3. Desemnarea 
Doamnei Ligia Ionescu –Director General– să 
semneze Actul constitutiv actualizat al socie-
tății. În cazul în care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionată, Adunarea Generală 
Ordinară şi Adunarea Gererală Extraordinară 
a Acţionarilor se vor ţine la data de 26.04.2019, 
ora 10, respectiv ora 12, în acelaşi loc, cu 
aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării, precum şi formularele 
de procură specială pot fi obţinute de la sediul 
societății.  Informații suplimentare se pot 
obţine la tel: 021/316.66.00/274. Acţionarii pot 
participa la adunările generale personal sau 
prin reprezentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura 
specială în original se depune la sediul societății 
conform legii. Acționarii pot vota prin cores-
pondenţă prin utilizarea „Buletinului de vot 
prin corespondenţă” care poate fi obţinut de la 
sediul societăţii. Buletinul de vot prin corespon-
denţă trebuie transmis la sediul societăţii până 
cel târziu în data de 11.04.2019.


