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OFERTE SERVICIU
l SC Gospodărie Ştefăneşti SRL- Ilfov 
organizează în data de 03.09.2019 concurs 
recrutare pentru un Îngrijitor spaţii verzi. 
Detalii la 0721.490.200.

l Şcoala Gimnazială Nr. 108, cu sediul in 
Bucuresti, Sector 4, Strada Vatra-Dornei, Nr. 
8, anunță scoaterea la concurs a unor 
posturi vacante de experți în cadrul proiec-
tului POCU /74/6/18/ ID 107010 “ŞCOALA 
MEA - Sprijinirea Creativitaţii Si Organi-
zarea Altfel A Lecţiilor Prin Asigurarea De 
Masuri Educaţionale Adecvate”.

l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în 
localitatea Bucuresti, str.Şos.Fundeni, 
nr.258, sector 2, anunţă amânarea concur-
sului, conform HG nr.286/2011, pentru 
ocuparea postului contractual vacant de 
fizician medical, 1 post, organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 12.09.2019, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 19.09.2019, 
ora 10.00, astfel: -la o dată care se va comu-
nica ulterior. Prin acest anunţ venim în 
completarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, număr 977/21 august 
2019, pagina 4-5, cod 221086. Restul anun-
ţului rămâne neschimbat.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. 
Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 funcţii contractuale vacante de 
execuţie pe perioadă determinată de 36 luni 
de referent tr. II (1 post) şi asistent regis-
trator principal debutant (1 post) din cadrul 
Biroului de Înregistrare Sistematică -Servi-
ciul Cadastru, pentru implementarea 
Programului Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară. Concursul se va desfăşura în 
perioada 23 -26.09.2019, orele 10.00. Peri-
oada de depunere a dosarelor este 
29.08.2019 -11.09.2019, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date suplimentare 
consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar - 
Arseni”, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua 
Berceni nr. 12,  Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată nedeter-
minată a următoarelor posturi  vacante, 
corespunzator functiilor contractuale, în 
cadrul Unitatii Primire Urgente după cum 
urmează: - 1 post de asistent social (S): - 
diploma de bacalaureat; - diploma de 
licenta in specialitate; - 6 luni in specialitate. 
- 5 posturi de brancardier; - scoala generala; 
- disponibilitate de lucru in ture; - fara 
vechime in activitate. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei, astfel: 1. 
Selecția de dosare - 12.09.2019, se afişează 
la avizierul unității şi pe site-ul spitalului. 2. 
Proba scrisă s 19.09.2019, ora 09.00., în 
Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în 
Neurochirurgie. 3. Proba practică - 
24.09.2019, ORA 09.00., în cadrul structurii 
organizatorice. 4. Interviul - 27.09.2019, 
ORA 09.00., în cadrul structurii organizato-
rice. Persoanele interesate pot depune 
dosarul de înscriere în perioada 28.08.2019-
10.09.2019 (inclusiv), ora 14.00, la sediul 
spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 021 
334 30 25, interior 1122  şi  1123  Serviciul 
R.U.N.O.S. şi pe site-ul spitalului www.
bagdasar-arseni.ro

l Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cu 
sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Eroilor, 
nr. 15-17, Județul Gorj, organizează, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul pentru 
ocuparea postului contractual de execuţie 
vacant de referent, 1/2 normă, grad profesi-
onal IA la Compartimentul cercetare, 
conservare, valorificare şi promovarea 
culturii tradiționale, pe perioadă nedetermi-
nată. A. Condiţiile de participare la concurs: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul: Muzică. - vechime 
în specialitatea studiilor necesare pentru 
exercitarea funcției contractuale - minimum 
7 ani. B. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului. Concursul se va desfăşura la 
sediul Centrului Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Gorj, astfel: -  17 septembrie 2019, ora 10,00 
proba scrisă; -  19 septembrie 2019, ora 10,00 
interviul. C. Candidaţii vor depune dosarul 
de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data de afişării anunţului, la sediul 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. D. 
Date de contact. Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţi-
onale Gorj, telefon 0253/213.710.

l Agenţia Pentru Agenda Digitală a Româ-
niei (AADR) cu sediul în Bucureşti, Str. 
Italiană nr. 22, Sector 2, organizează concurs 
de ocupare a postului vacant de execuţie 
pentru funcţia de Consilier Evaluare-Exa-
minare în cadrul Direcţiei Suport Aplicaţii şi 
Conţinut, Serviciul Support SEAP şi SAET 
- Compartimentul SEAP şi a 2 (doua) 
posturi vacante de execuţie pentru funcţia 
de Analist Evaluare-Examinare la Serviciul 
Implementare Strategie Agenda Digitală, 
Compartiment Management de Proiect, 
personal contractual, normă întreagă de 8 
ore/zi şi 40 ore/săptămână, perioadă nede-
terminată, cu o perioadă de probă de 90 zile 
calendaristice. Etapele concursului: 1. 
Selecţia dosarelor: 18.09.2019, orele 10.00. 2. 
Proba scrisă: 24.09.2019, orele 10.00. 3. 
Interviul: 30.09.2019, orele 10.00. Conditii: 
consilier evaluare-examinare: a) abilităţi de 
comunicare şi relaţionare; b) abilităţi de 
redactare a documentelor; c) are studii supe-
rioare finalizate cu diplomă de licenţă din 
domeniile fundamentale ale Ştiintelor 
sociale, Ştiintelor inginereşti, Ştiintelor  
umaniste şi de arte, Matematică şi ştiinţe ale 
naturii, conform H.G. 158/2018; e) vechime 
în muncă: minim 6 luni. f) are cunoştinţe 
pachet Microsoft Office. Analist evalua-
re-examinare: a) studii superioare finalizate 
cu diplomă de licenţă în domeniul funda-
mental al ştiințelor sociale, conform Hotă-
rârii nr. 158/2018 din 29 martie 2018 privind 
aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 
specializărilor/programelor de studii univer-
sitare; b) experienţă în activitatea de imple-
mentare a proiectelor de minim 6 luni. c) 
cunoaşte limba engleze, nivel mediu. 
Dosarul de înscriere se depune la sediul 
AADR, la Registratură. Ultima zi de 
înscriere: Luni, 16.09.2019, orele 16,00. Fişa 
Postului şi Bibliografia pentru concurs sunt 
disponibile pe site-ul AADR: www.aadr.ro/
cariere. Pentru relaţii suplimentare, candi-
daţii sunt rugaţi să se adreseze la nr. de 
telefon: 021/30.52.720.

l Agenţia Pentru Agenda Digitală a Româ-
niei (AADR) cu sediul în Bucureşti, Str. 
Italiană nr. 22, Sector 2, organizează concurs 
de ocupare a postului vacant de execuţie 
pentru funcţia de consilier juridic în cadrul 
Compartimentului Juridic, personal 
contractual, normă întreagă de 8 ore/zi şi 40 
ore/săptămână, perioadă nedeterminată, cu 
o perioadă de probă de 90 zile calendaristice. 
Etapele concursului: 1. Selecţia dosarelor: 
18.09.2019, orele 9,00. 2. Proba scrisă: 
24.09.2019, orele 10,00. 3. Interviul: 
30.09.2019, orele 10,00. Condiţii specifice: a) 
studii superioare finalizate cu diplomă de 
licență în domeniul ştiințelor juridice; b) 
vechime în specialitatea studiilor  juridice - 
minim 5 ani; c) experiență  în formularea 
acțiunilor având ca obiect anularea corecți-
ilor financiare; d) experientă în recuperarea 
creanțelor fiscale/bugetare. Ultima zi de 
înscriere: Luni, 16.09.2019, orele 16,00. 
Relaţii suplimentare la nr. de telefon: 
021/30.52.720 şi pe site-ul AADR: www.
aadr.ro/cariere - pentru Fişa Postului şi 
Bibliografia pentru concurs.

l Spitalul Județean de Urgență Buzău cu 
sediul în Buzău , str. Stadionului nr. 7, în 
conformitate cu prevederile: - Legii nr. 95 
Republicată*) din 14 aprilie 2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modifică-
rile şi completările ulterioare - Titlul VII - 
Spitalele, Cap. III - Conducerea spitalelor 
- Art. 181 - ”(1) În cadrul spitalelor publice 
se organizează şi funcţionează un comitet 
director, format din managerul spitalului, 
directorul medical, directorul financiar-con-
tabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de 
paturi un director de îngrijiri. (2) Ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului director se 
face prin concurs organizat de managerul 
spitalului.”cu modificările şi completările 
ulterioare, - Ordinului nr. 284*) din 12 
februarie 2007 privind aprobarea Metodolo-
giei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului director din 
spitalele publice - Art. 2 -” (1) Ocuparea 
posturilor specifice comitetului director se 
face prin concurs/examen organizat de 
managerul spitalului pentru fiecare post în 
parte ”, cu modificările şi completările ulte-
rioare, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii specifice comitetului 
director: director medical, director financi-
ar-contabil şi director de îngrijiri. Comitet 
Director al Spitalului Județean de Urgență 
Buzău. I.   Director medical 1 post. 
Concursul se va desfăşura în data de 
18.09.2019 la ora 09:00 proba scrisă şi la ora 
14:00 susținerea proiectului de specialitate/ 
interviul. Condiţii  specifice pentru direc-
torul medical: 1. sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în dome-
niul medicină, specializarea medicină; 2. 
sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 3. 
au minimum 5 ani vechime în specialitatea 
respective. Înscrierea candidaţilor se va face 
la secretariatul comisiei de concurs-Serviciul 
Resurse Umane si salarizare din cadrul 
Spitalului  Judeţean de Urgenţă Buzău până 
la data de 10.09.2019 orele 12:00. II. 
Director financiar-contabil 1 post. Concursul 
se va desfăşura în data de 19.09.2019 la ora 
09:00 proba scrisă  şi la ora 14:00 susținerea 
proiectului de specialitate/ interviul. 
Condiţii  specifice pentru directorul financi-
ar-contabil: 1. sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în profil economic; 2. 

au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea 
studiilor; 3. deţin certificatul de atestare a 
cunoştinţelor dobândite în domeniul Siste-
mului european de conturi, precum şi de 
cunoaştere a reglementărilor europene în 
domeniu*); Înscrierea candidaţilor se va 
face la secretariatul comisiei de concurs-Ser-
viciul Resurse Umane si salarizare din 
cadrul Spitalului  Judeţean de Urgenţă 
Buzău până la data de 11.09.2019 orele 
12:00. III. Director de îngrijiri 1 post. 
Concursul se va desfăşura în data de 
20.09.2019 la ora 09:00 proba scrisă  şi la ora 
14:00 susținerea proiectului de specialitate/ 
interviul. Condiţii  specifice pentru Director 
de îngrijiri: 1. sunt asistenţi medicali genera-
lişti principali; 2. au cel puţin 2 ani vechime 
ca asistenţi medicali generalişti principali; 3. 
sunt absolvenţi de învăţământ universitar de 
lungă sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/absolvire. Înscrierea candidaţilor se 
va face la secretariatul comisiei de 
concurs-Serviciul Resurse Umane si salari-
zare din cadrul Spitalului  Judeţean de 
Urgenţă Buzău până la data de 12.09.2019 
orele 12:00. La concurs/examen se pot 
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale şi specifice: 1. Criterii 
generale pentru director medical, director 
financiar-contabil, director de îngrijiri: a) au 
domiciliul stabil în România; b) nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exer-
citarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea; c) au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; d) 
nu au vârsta de pensionare, conform preve-
derilor legale în vigoare. Relații suplimen-
tare la Servicul Resurse Umane si salarizare 
- telefon  0238/720.689 interior 207.

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 nr.286/2011, modificată şi completată, 
pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante: Grup Nave: Şef 
mecanic maritim- 1 post; Ofițer mecanic 
maritim- 5 posturi; Ofițer electrician 
maritim- 1 post; Motorist maritim- 1 post. 
Condiții specifice de ocupare a posturilor: 
Şef mecanic maritim- 1 post: Nivelul studi-
ilor: studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; Specialitate de 
bază: domeniul naval. Cerințe specifice: 

-posesor brevet pentru funcția de şef 
mecanic maritim (brevet valabil pentru o 
perioadă de minim 1 an de zile de la data 
depunerii dosarului); -valabilitatea carne-
tului de marinar: minim 1 an. Vechime 
necesară în funcție: minim 12 de luni îmbar-
care pe nave maritime (conform foii matri-
cole eliberată de ANR în anul 2019). Ofițer 
mecanic maritim- 5 posturi: Nivelul studi-
ilor: studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; Specialitate de 
bază: domeniul naval. Cerințe specifice: 
-posesor brevet pentru functia de ofițer 
mecanic maritim (brevet valabil pentru o 
perioadă de minim 1 an de zile de la data 
depunerii dosarului); -valabilitatea carne-
tului de marinar: minim 1 an. Vechime 
necesară în funcție: minim 12 de luni îmbar-
care pe nave maritime (conform foii matri-
cole eliberată de ANR în anul 2019). Ofițer 
electrician maritim- 1 post: Nivelul studiilor: 
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; Specialitate de bază: 
domeniul naval. Cerințe specifice: -posesor 
brevet pentru funcția de ofițer electrician 
maritim (brevet valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar: minim 1 an. Vechime necesară în 
funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole eliberată 
de ANR în anul 2019). Motorist maritim- 1 
post: Nivelul studiilor: studii medii sau gene-
rale. Cerințe specifice: -posesor certificat de 
competență pentru funcția de motorist 
(certificat valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar: minim 1 an. Vechime necesară în 
funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole eliberată 
de ANR). Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 11.09.2019, ora 16.00. Selecția 
dosarelor de înscriere: 13.09.2019. 1.Proba 
scrisă: 20.09.2019, la ora 09.00. 2.Proba 
practică: 24.09.2019, la ora 09.00. 3.Afişare 
rezultate finale: 26.09.2019, la ora 16.00. 
Depunerea dosarelor de concurs se va face 
la sediul ARSVOM, Incinta Port Constanța, 
dana 78, tel.0241.601.878. Tematica, biblio-
grafia şi rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afişa la sediul unității şi pe 
pagina oficială: www.arsvom.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 nr.286/2011, modificată şi completată, 
pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante: Grup Nave: Coman-
dant maritim- 2 posturi; Timonier maritim- 
2 posturi; Conducător şalupă- 1 post; 
TESA- Serviciul Tehnic: Inginer IA- 1 post. 

 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. 
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. RODPETRIDAN S.R.L., prin Sentinţa 
civilă nr 218/JS din data de 21.08.2019 pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 1015/115/2019.
  Debitorul S.C. RODPETRIDAN S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile 
de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. RODPETRIDAN S.R.L. cu sediul social in sat 
Borlovenii Vechi, nr. 229A, com. Prigor jud. Caraş-Severin, Număr de ordine 
în registrul comerţului J11/177/2015, CUI 34408234 trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de  
30.04.2019. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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Condiții specifice de ocupare a posturilor: 
Comandant maritim- 2 posturi: Nivelul 
studiilor: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; Speciali-
tate de bază: domeniul naval. Cerințe speci-
fice: -posesor brevet pentru funcția de 
comandant maritim între 500-3000 TB 
(brevet valabil pentru o perioadă de minim 1 
an de zile de la data depunerii dosarului); 
-valabilitatea carnetului de marinar: minim 
1 an. Vechime necesară în funcție: minim 12 
de luni îmbarcare pe nave maritime 
(conform foii matricole eliberată de ANR în 
anul 2019). Timonier maritim- 2 posturi: 
Nivelul studiilor: studii medii sau generale; 
Specialitate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: -posesor certificat de 
competență pentru funcția de timonier 
(certificat valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar: minim 1 an. Vechime necesară în 
funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole eliberată 
de ANR în anul 2019). Conducator de 
șalupă- 1 post: Nivelul studiilor: studii medii 
sau generale; Specialitate de bază: domeniul 
naval. Cerințe specifice: -posesor certificat 
de competență pentru funcția de conducător 
de șalupă (certificat valabil pentru o peri-
oadă de minim 1 an de zile de la data depu-
nerii dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar: minim 1 an. Vechime necesară în 
funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole eliberată 
de ANR în anul 2019). Inginer IA- 1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; Speci-
alitate de bază: domeniul naval. Cerințe 
specifice: -curs de achiziții publice; Compe-
tențe lingvistice -scris și citit: limba engleză 
nivel mediu. Vechime necesară în funcție: 
minim 7 ani în specialitatea studiilor. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor: 
11.09.2019, ora 16.00. Selecția dosarelor de 
înscriere: 13.09.2019. 1.Proba scrisă: 
19.09.2019, la ora 09.00. 2.Proba practică: 
23.09.2019, la ora 09.00. 3.Afișare rezultate 
finale: 26.09.2019, la ora 16.00. Depunerea 
dosarelor de concurs se va face la sediul 
ARSVOM, Incinta Port Constanța, dana 78, 
tel.0241.601.878. Tematica, bibliografia și 
rezultatele finale ale probelor de concurs se 
vor afișa la sediul unității și pe pagina 
oficială: www.arsvom.ro.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul în 
localitatea Constanţa, str.Incintă Port, nr.1, 
jud.Constanţa, organizează concurs, 
conform HG nr.286/2011, modificată și 
completată, pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante: I.Direcția 
Inspecții Siguranță și Securitate Navală 
-Biroul ISM/ISPS: 1.Inspector specialitate 
gr.IA- 1 post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă; Specialitatea de bază: navală; 
Studii superioare de specialitate navală cu 
minim 9 ani vechime în specialitatea studi-
ilor. Căpitan de port specialist cu minim 6 
ani vechime în funcție; Inspector sp.gr.I/S cu 
minim 3 ani vechime în funcție. Cerințe 
specifice: -Posesor carnet de conducere cate-
goria B; -Cursuri specifice siguranță și secu-
ritate maritimă; -Cursuri Codul ISM, Codul 
ISPS. II.Direcția Tehnică -Biroul Înmatricu-
lări Nave: 1.Referent de specialitate debu-
tant- 1 post; Nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: 
navală sau juridic; Studii superioare de 
specialitate navală fără vechime în speciali-

tatea studiilor. Cerințe specifice: -cunoștințe 
operare PC. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 11.09.2019, până la ora 16.00. 
1.Selecția dosarelor de înscriere: 12.09.2019-
13.09.2019. Afișare rezultate selecția dosa-
relor: 16.09.2019, la ora 10.00. Termen 
depunere contestații: 16.09.2019, până la ora 
16.00. Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 17.09.2019, la ora 
10.00. 2.Proba scrisă: 19.09.2019, la ora 
10.00. Afișare rezultate probă scrisă: 
20.09.2019, la ora 12.00. Termen depunere 
contestații probă scrisă: 23.09.2019, până la 
ora 12.00. Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 23.09.2019, la ora 
16.00. 3.Interviul: 24.09.2019, la ora 10.00. 
Afișare rezultate interviu: 25.09.2019, la ora 
10.00. Termen depunere contestații interviu: 
25.09.2019, până la ora 16.00. Termen solu-
ționare contestații și comunicare rezultate: 
26.09.2019, la ora 10.00. Afișare rezultate 
finale: 27.09.2019, la ora 14.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea concur-
sului se va face astfel: -Pentru posturile din 
cadrul Autorităţii Navale Române, candi-
daţii vor depune dosarele la sediul Autori-
tăţii Navale Romȃne, localitatea Constanţa, 
str.Incintă Port, nr.1, et.9, cam.93, persoană 
de contact: Adriana Rosen, tel.0372.419.809 
sau 0372.419.884, fax: 0241.616.124. Tema-
tica, bibliografia și rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afișa la sediul 
instituţiei și pe pagina oficială: http://portal.
rna.ro/despre noi/organizare/cariere.

l Centrul Român pentru Pregătirea și 
Perfecționarea Personalului din Transpor-
turi Navale -Ceronav, cu sediul în localitatea 
Constanța, str.Pescarilor, nr.69A, județul 
Constanța, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de 
muncitor, treaptă I, în cadrul Serviciului 
A d m i n i s t r a t i v ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 26.09.2019, 
ora 10.00; -Proba orală (interviul) în data de 
27.09.2019, ora 10.00. Această probă va fi 
susţinută doar de candidaţii declaraţi admiși 
la proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii generale; 
-vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni; 
-posesor permis de conducere categ.B; 
-experiență de minim 5 ani în conducerea 
autovehiculelor. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până la 
data de 11.09.2019, ora 15.00, la sediul din 
str.Pescarilor, Constanța. Relaţii suplimen-
tare la sediul CERONAV, str.Pescarilor, 
nr.69A, persoană de contact: Pop Ionela, 
telefon: 0241.639.595, e-mail: ionelapop@
ceronav.ro.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. 
Nicolae Rușdea” Baia Mare, str. Victor 
Babeș, nr. 34, județul Maramureș, organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante 
în conformitate cu prevederile HG nr. 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare: -2 posturi de muncitor necalificat 
la Blocul alimentar. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs și 
a ocupării funcțiilor contractuale sunt: 
-studii generale; -fără vechime. Concursul se 
va desfășura conform calendarului următor: 
-11.09.2019, termenul-limită de depunere a 
dosarelor; -23.09.2019, proba scrisă, ora 
10.00; -26.09.2019, proba interviu, ora 10.00. 
Relații suplimentare la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” 
Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 34, județul 

Maramureș, telefon: 0262.275.995, interior: 
114, site: www.spitalpneumobaiamare.ro.  
În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale OMS nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
și desfășurare a concursurilor/ examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice comite-
tului director din spitalele publice, modificat 
de art.1 din OMS nr.954/2017, Spitalul Fili-
șanilor, cu sediul în Filiași, str. Bld. Raco-
ţeanu, nr.200, județul Dolj, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director al unităţii, 
după cum urmează: -1 post de director 
financiar-contabil. La concurs /examen se 
pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, 
cumulativ, criteriile generale și specifice. 
Criteriile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; c)au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unită-
ţile sanitare abilitate; d)nu au vârsta de 
pensionare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt următoa-
rele: a)pentru directorul financiar-contabil: 
1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar 
de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în profil economic; 2.au cel puţin 
2 ani vechime în specialitatea studiilor; 
3.deţin certificatul de atestare a cunoștiin-
ţelor dobândite în domeniul Sistemului 
European de conturi, precum și de cunoaș-
tere a reglementărilor europene în domeniu. 
Concursul /examenul pentru ocuparea 
funcţiilor specifice comitetului director al 
unităţii se va organiza în data de 19.09.2019, 
ora 10.00 -proba scrisă, data de 19.09.2019, 
ora 14.00 -susţinere orală a proiectului de 
specialitate, ora 15.00 -interviul de selecţie, 
la sediul unităţii. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul de concurs 
este 11.09.2019. Bibliografia pentru concurs/
examen și temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate se afișează la sediul Spitalului 
Filișanilor și se publică pe site-ul spitalului: 
www.spitalulfiliași.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefonul: 0251.441.234 
-Biroul Resurse Umane.

l Comisariatul Regional pentru Protecția 
Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galați) 
organizează concurs în data de 25.09.2019, 
ora 10.00 (proba scrisă) și 27.09.2019 (inter-
viul) pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a două funcții contractuale vacante 
din cadrul CRPC Regiunea Sud-Est 
(Galați), în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum urmează: 
-Consilier IA- un post- CJPC Vrancea; 
-Consilier IA- un post- CJPC Tulcea. Condi-
țiile specifice obligatorii/prevăzute în fișa 

postului sunt următoarele: -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; -vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției contractuale 
este de minimum 3 ani în specialitatea studi-
ilor absolvite. Documentele care alcătuiesc 
dosarul de concurs, precum și bibliografiile 
aferente sunt afișate la sediul CRPCR S-E 
(Galați), în Galați, str.Egalității, nr.2 și la 
CJPC Vrancea, respectiv CJPC Tulcea. 
Dosarele se înscriere la concurs trebuie să 
conțină documentele prevăzute la art.6 din 
HG nr.286/2011 și se depun în perioada 
29.08.2019-12.09.2019, la sediul CRPCR S-E 
(Galați), în Galați, str. Egalității, nr. 2, 
Resurse Umane, tel. 0785.205.311.

l Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei 
Comunelor din România, cu sediul în 
comuna Sadu, str.Inocențiu Micu Klein, nr. 
36 (sediul Primăriei), organizează, în peri-
oada 26.09.2019-27.09.2019, concurs pentru 
ocuparea a 4 posturi de auditor intern pentru 
Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comu-
nelor din România (centru Vâlcea). Condiţii: 
a) Condiţii de desfășurare: -Depunerea 
dosarelor se va face în data 23.09.2019, între 
orele 10.00-12.00, la punctul de lucru al fili-
alei situat pe str.Rennes, nr.10, Sibiu; 
-Selecția dosarelor va avea loc în data de 
25.09.2019, la ora 14.00; -Comunicarea rezul-
tatelor etapei de validare a dosarelor se va 
face în data de 25.09.2019, la ora 15.00 
(comunicarea se va face direct către candidat 
și prin afișaj la sediul filialei). Concursul va 
avea loc în data de 26.09.2019, ora 10.00 
-proba scrisă și 27.09.2019, ora 10.00 -inter-
viul, la sediul Primăriei Comunei Sadu, str.
Inocențiu Micu Klein, nr.36, comuna Sadu, 
județul Sibiu; b) Condiţii de participare 
pentru ocuparea postului de auditor intern: 
-Domiciliul stabil pe raza județului Vâlcea; 
-Studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă -specializarea: -a) 
audit intern; -b) managementul riscului, 
controlul intern și guvernanţă; -c) manage-
ment; -d) contabilitate; -e) finanţe publice; -f) 
studii juridice; -Vechime în specialitatea 
studiilor minim 1 an; -Cunoștinţe operare 
calculator (Word, Excel, Internet Explorer, 
Power Point); -Posesor de permis de condu-
cere, cat.B; c) Bibliografia pentru ocuparea 
postului de auditor și relaţiile suplimentare 
se pot obține la numărul de telefon: 
0736.635.057 sau la adresa de e-mail: 
contact@acorsibiu.ro; d) Dosarul de concurs 
va conţine în mod obligatoriu: -Cerere de 
înscriere la concurs; -Copia actului de identi-
tate (originalul va fi prezentat ptr.certificare); 
-Copie a diplomelor de studii și ale altor acte 
care atestă efectuarea unor specializări, 
original prezentat pentru certificare; -Copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în muncă; 
-Copie permis de conducere, original 
prezentat ptr. certificare; -Curriculum Vitae; 
-Cazierul judiciar; -Adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; -Decla-
raţie pe propria răspundere că nu a desfă-
șurat activităţi de poliţie politică.

CITAŢII
l Numita Craia Mărioara, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut  în comuna Slatina Timiș, 
nr.503, județul Caraș-Severin, este citată 
pentru data de 11.09.2019 la Judecătoria 
Caransebeș, în dos. nr.553/208/2019, pentru 
divorț.

l Numitul Alexa Neculai având ca ultim 
domiciliu cunoscut în Iași str. Cișmeaua 
Păcurari nr.2, este citat la Judecătoria Iași în 
dosarul nr. 36403/245/2017 al secției civile, 
Complet 2, cu termen de judecată la 
10.10.2019, ora 8.30, în calitate de pârât în 
cauza de ieșire din indiviziune și partaj 
bunuri comune formulată de reclamanta 
Miron Viorica, fostă Alexa.

l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Pitești, str. Trivale, nr. 49, judeţul 
Argeș, este citată în data de 26.09.2019, ora 
8,30, la Judecătoria Pitești, completul C4-4J, 
Sala 2, din Pitești, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeș, în calitate de pârâtă în Dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma 
Elena și Stoica Emil Sorin.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Pitești, str. Alexandru 
Odobescu nr. 7, judeţul Argeș, este citată în 
data de 26.09.2019, ora 8,30, la Judecătoria 
Pitești, complet C4-4J, Sala 2, din Pitești, 
b-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeș, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena și Stoica Emil 
Sorin.

l Brebeanu George Cristian, domiciliat în 
Pantelimon, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, 
judeţul Ilfov este chemat în dosarul nr. 
1447/312/2018, la Judecătoria Slobozia, în 
data de 09.09.2019, ora 08:30, în calitate de 
pârât în proces cu Olteanu Cosmin Dumi-
triade, în calitate de reclamant, Duţu (fosta 
Brebeanu) Cătălina Simona în calitate de 
pârât, Stanciu Ancuţa în calitate de pârât,  
S.C.  Agro Mico SRL în calitate de pârât. În 
caz de neprezentare, se va putea trimite un 
înscris, judecata urmând a se face în lipsă.

l Dusa Ion, domiciliat in comuna Cosâm-
bești, sat Gimbașani, judeţul Ialomiţa este 
chemat în dosarul nr. 487/312/2019, la Jude-
cătoria Slobozia, în data de 09.09.2019, ora 
08:30, în calitate de pârât în proces cu Ipate 
Ion, Ipate Petre, Nedelcu Ana, Savu Geor-
geta, în calitate de reclamanţi, Dușa Vasile, 
Ilie Victoria, Dușa Luminiţa, Ipate 
Gheorghe, Donache Matilda în calitate de 
pârâţi. În caz de neprezentare, se va putea 
trimite un înscris, judecată urmând a se face 
în lipsă.

l Se citează pârâta Briciu Elena Liliana la 
J u d e c ă t o r i a  P a ș c a n i  î n  d o s a r u l 
nr.110/866/2018, termen 26 septembrie 2019, 
ora 09.00, C9 mf, obiect partaj judiciar, 
contradictoriu cu reclamanții: Măriuță 
Vasile, Bunduc Ana, Iordachi Elena, Costea 
Iuliana Maria.

l Numiții Ivasko Iuana, Dunka Vaszyile, 
Ivasko Ierina, Dankus Grigore, Ivasko 
Stefan, Iuvasko Grigor, Rasko Iuon, Rasko 
Anna, Dunka Grigore, Florea Vasile, Florea 
Gyorgye, Florea Maricucza, Florea Iuon, 
Rasko Iuanna, Kindris Iuonne, Rasko 
Vaszyile, Rasko Maricucza, Gradovicz 
Gabor, Hrusca Grigore, l. Grigore, Hrusca 
Maria Ples Iuana, Bizau Calina, mar. Iusco 
Ioan, Bizau Ioan, Ples Anuta, mar. Nemes 
Vasile, sunt chemați în data de 02.09.2019 la 
Judecătoria Dragomirești, în calitate de 
pârâți în dosar nr. 121/224/2019, având ca 
obiect uzucapiune.

l Fulger Carmen și Bădescu Angela cităm 
pe Bădescu Laurențiu Dan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Dacia, 
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nr. 1, Bl 18, Sc A, Ap. 8, județul Vâlcea, în 
dosar de declarare judecătorească a morții, 
nr. 5499/288/2018, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, pentru termenul din 13 septembrie 
2019.

DIVERSE
l Societatea Ceprohart SA anunță investi-
torii și acționarii că Raportul pe semestrul I 
2019, întocmit în conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului 
ASF nr. 5/2018 poate fi consultat la sediul 
societății din Brăila, B-dul Al. I Cuza nr. 3 
sau la adresa de web: www.ceprohart.ro 
începând cu data de 28.08.2019.

l SC MSL Invest Impex, titular al proiec-
tului „Construire imobile construcții cu 
destinația spațiu depozitare”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM ILFOV, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului,  pentru proiectul 
„Construire imobile construcții cu destinația 
spațiu depozitare”, propus a fi amplasat în 
Voluntari, Bd.Voluntari, nr.100. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr.1, 
Sector 6, București, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-13.00, vineri, între orele 9.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmif.anpm.ro/. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observații 
la proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

l Unitatea administrativ-teritorială 
comuna Sălcuța, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.2 înce-
pând cu data de 03.09.2019, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei 
Sălcuța, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, rerepublicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei comunei Sălcuța 
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară.

l Anunt public pt CJ, Apare 22 septembrie 
SC Imobiliara El Parque SA, din Bucuresti, 
bdl. Decebal nr.16, ap. 5, Sectorul 3 titular al 
proiectului Puz Magurele, T34, P120, 
ansamblu locuinte” anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a avizului tehnic favorabil. Documentatia 
poate fi consultata la sediul Consiliului 
Judetean Ilfov din str. Gh. Manu nr.18. 
Observatii/ comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul CJ Ilov, in termen de 15 zile 
de la data publicarii anuntului.

l Societatea SC Indeko Mobili SRL, titular 
al activităţii conform cod CAEN 4520 
-Întreținerea și repararea autovehiculelor, 
4799 -Comerț cu amănuntul efectuat în 
afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor 
și piețelor, 4532 -Comerț cu amănuntul de 
piese și accesorii pentru autovehicule, la 
adresa Oraș Pantelimon, județul Ilfov, Bd.
Biruinței, Tarla 57, Parcela 545, Lotul 3, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile privind 

potenţialul impact asupra mediului al acti-
vităţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, 
str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, București, tel./
Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00, 
vineri, 9.00-12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

l SDEE Muntenia Nord -SR Galaţi, cu 
sediul în judeţul Galați, municipiul/orașul/
Galați, str.Nicolae Bălcescu, nr.35A, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: „Implementarea distribuţiei inteli-
gente într-o zonă omogenă de consumatori 
casnici de energie electrică -cartierele Ţiglina 
I, Ţiglina II, Ţiglina III, Ţiglina IV (Micro 
17) din Mun.Galaţi”, propus a fi amplasat în 
cartierele Țiglina 1, Țiglina 2, Țiglina 3, 
Țiglina 4 -municipiul Galați, județul Galați. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului APM Galaţi, str. 
Regiment 11 Siret, nr.2, Galaţi și la sediul 
SDEE Muntenia Nord -SR Galaţi, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 35A, Galaţi, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.30-16.00, și vineri, 
între orele 08.30-13.30. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM Galaţi, 
din str.Regiment 11 Siret, nr.2, municipiul 
Galaţi.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale Cadastrului: 
Denumire județ: Constanța. Denumire 
UAT: Gârliciu. Sectoare cadastrale: 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
OCPI Constanța anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 din UAT 
Gârliciu, pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. UAT Gârliciu. Data 
de început a afișării: 06.09.2019. Data de 
sfarsit a afisarii: 05.11.2019. Adresa locului 
afișării publice: Str. 1 Decembrie nr.35, 
Comuna Gârliciu. Repere pentru identifi-
carea locației: Căminul Cultural “Dunărea 
Veche” Gârliciu. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Căminului Cultural “Dunărea 
Veche” Gârliciu și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Informaţii privind Programul national de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot 
obţine pe site-ul ANCPI la adresa http:/
www.ancpi.ro/pnccf/.

l SC Salzgittear Mannesmann Distributie 
SRL titular al proiectului “extindere hala 
depozitare si construire spatiu/ grup social 
prin demolare partala a rampei 2 a cladirii 
de birouri existente, anexe, platforme beto-
nate, trotuare, amenajare spatiu verde, 
racordare la utilitatile existente pe amplasa-
ment si organizare de santier anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului , in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul “extindere hala depozitare 
si construire spatiu/ grup social prin demo-
lare partala a rampei 2 a cladirii de birouri 
existente, anexe, platforme betonate, 
trotuare, amenajare spatiu verde , racordare 
la utilitatile existente pe amplasament si 
organizare de santier” propus a fi amplasat 
in mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, nr.157, jud 

Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impac-
tului asupra mediului, evaluarea adecvata si 
nici evaluarea asupra corpurilor de apa. 
Proiectul nu se incadreaza in prevederile 
Legii nr.22 din 22 februarie 2001 pentru 
ratificarea Conventiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului in context 
transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 
februarie 1991. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Giurgiu din mun. 
Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, in 
zilele de luni-joi intre orele 9,00-12,00. 
Observatiile publicilui se primesc zilnic la 
sediul autoritatii competente pentru 

protectia mediului din Giurgiu, sos. Bucu-
resti, bl. 111, sc. A+B, precm si la urma-
toarea adresa de mail: office@apmgr.anpm.
ro. Publicul interesat poate inainta comen-
tarii /observatii la proiectul deciziei de inca-
drare in termen de 10 zile de la data 
publicariii anuntului pe pagina de internet a 
autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

COMUNICATE
l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului Denu-
mire județ: Dâmbovița Denumire UAT: 
Niculești UAT Niculești si OCPI Dâmbovița 

anunța publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Niculești, sectoare 
cadastrale nr. 2, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, 
pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea 
Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început a 
afișării: 02.09.2019 Data de sfârșit a afișării: 
31.10.2019 Adresa locului afișării publice: 
Localitatea Niculești, județul Dâmbovița. 
Repere pentru identificarea locației: Sediul 
Primăriei Niculești, județul Dambovița. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Niculești, județul Dâmbovița. Alte indi-
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cații pentru cei interesați: Informații privind 
Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al 
S.C. IAMSAT Muntenia S.A. cu sediul în 
București, Splaiul Unirii Nr. 235-237, Sector 
3, înregistrată la Registrul Comerţului Bucu-
rești sub nr. J40/16340/1993, C.U.I. 
RO4195703, convoacă, în temeiul dispoziţi-
ilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată și modifi-
cată, Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor la  data de 30.09.2019, ora 14,00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși 
în registrul acţionarilor la data de 29.08.2019, 
cu următoarea ordine de zi: I. Aprobarea 
prelungirii facilităţilor de credit acordate de 
BRD- Groupe Societe Generale, de la 
30.09.2019 până la 30.09.2020, în limita unui 
plafon maxim de EUR 6.800.000. II. Apro-
barea garantării creditului de la punctul I cu 
ipoteci imobiliare, descrise mai jos, și cu 
ipoteci pe contractele comerciale finanţate de 
BRD GSG: 1. Imobil Splaiul Unirii nr.235-
237, sector 3, București, compus din teren în 
suprafaţa de 850mp și imobil în suprafaţa de  
683,83mp; 2. Imobil Bd. Biruinţei, nr. 51, 
Oraș Pantelimon, jud Ilfov, compus din teren 
un suprafaţa de 2100mp din care imobil în 
suprafaţa de 536 mp. 3. Imobil Str. Preciziei, 
nr.6M, bl.9B, et.7, ap.56, sector 6, București, 
în suprafaţa de 50,30mp. 4. Ipoteca mobi-
liară asupra conturilor curente deschise la 
BRD GSG la valoarea necesarului de 
garantat, cu înscriere la AEGRM; 5. Ipoteca 
mobiliară asupra creanţelor constând în 
contracte încheiate cu diverși parteneri. 6. 
Ipoteca mobiliară asupra stocurilor constând 
în materiale și producţie în curs de execuţie. 
III. Diverse. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
se va ţine la data de 01.10.2019, la aceeași oră 
și în același loc, cu aceeași ordine de zi. Docu-
mentele și materialele informative referitoare 
la problemele înscrise pe ordinea de zi a 
adunării, precum și formularele de procuri 
speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii 
Acţionarii pot participa la adunarea generală 
personal sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. 
Procura specială în original se depune la 
sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale.
Informaţii se pot obţine la tel. 031.228.71.00. 
Președinte Consiliu de Administraţie, ing. 
Varfalvi Stefan.

LICITAŢII
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în fali-
ment, vinde: un autoturism Peugeot 307, 
diesel, an fabricație 2005, la prețul de 
6.000Lei, TVA inclus. Relații la telefon: 
0722.239.790.

l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în fali-
ment, vinde spațiu producție- prelucrare 
carne, compus din: hală în suprafață de 
920mp, rețea interioară de forță, fosă septică 
vidanjabilă de 75mc, platformă betonată de 
831mp, puț forat la 76m adâncime, împrej-
muire, mijloace fixe tehnologice, modul PVC, 
anexă centrală și teren în suprafață de 
3.420mp, care formează unitatea de 
producție din satul Brătășanca, comuna 
Filipeștii de Târg, județul Prahova, la prețul 
de 280.000Euro, TVA inclus. Mijloacele fixe 

tehnologice se compun din panouri termoizo-
lante, agregate frigorifice, vaporizatoare, 
compresoare frigorifice, condensator, tablouri 
electrice, evaporator 18.800w, panou sterili-
zator. Imobilul se află la 20m de Șoseaua 
Ploiești-Târgoviște și poate fi folosit și pentru 
alte destinații. Ședințele de licitații se vor ține 
la ora 12.00 în datele de 29 august, 5, 12, 19 și 
26 septembrie 2019. Relații la telefon: 
0722.239.790.

l Debitorul SC De Fringhii Constructii 
Transporturi Daniel SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Stoc de 
marfa aflat in patrimoniul societatii debi-
toare, in valoarea de 58.434,28 Lei exclusiv 
TVA. Pretul de pornire al licitatilor repre-
zinta 20% din valoarea de piata exclusiv TVA 
aratat in Raportul de evaluare. Participarea 
la licitatie este conditionata de: -consemnarea 
in contul nr. RO76 UGBI 0000 8020 0329 
3RON deschis la Garanti Bank SA -Ag. 
Ploiesti Mihai Viteazul pana la orele 14.00 
am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a Regu-
lamentelor de licitatie pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru stocul de marfa prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
06.09.2019, ora 15.00, iar daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 13.09.2019; 
20.09.2019; 27.09.2019; 04.10.2019, ora 15.00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Jud. Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionarea 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul in 
Sibiu, Calea Dumbravii nr. 157, tel. 0269-
23.51.81, fax. 0269-24.00.90, cod fiscal 
4 2 4 0 9 2 8 ,  c o n t  I B A N  R O 
42TREZ5765005XXX000209 deschis la 
Trezoreria Sibiu, organizeazsa licitatie 
publica cu strigare pentru valorificarea a 2 
caini de serviciu. Animalele de serviciu pot fi 
vazute la sediul centrului Chinologic Sibiu in 
data de 09.09.2019, intre orele 09:00-14:00. 
Licitatia va avea loc in data de 12.09.2019, 
ora 10:00, la sediul Centrului Chinologic 
Aibiu. In caz de neadjudecare, datele de 
desfasurare a urmatoarelor licitatii vor fi 
27.09.2019, respectiv 03.10.2019. Caietul de 
sarcini se poate obtine incepand cu data de 
29.08.2019. Documentele de participare la 
licitatie se depun pana la data de 06.09.2019, 
intre orele 08:00-14:00. Taxa de participare la 
licitatie este de 20 lei, iar garantia de partici-
pare re[ptezinta 5% din pretul initial de 
vanzare a bunurilor pentru care se liciteaza. 
Lista completa a bunurilor si relatii supli-
mentare se obtin la telefon: (40) 0269-
235.181, fax (40) 0269-24.00.90; www.
centrulchinologic.ro/interespublic/licitatiipu-
blice/, sau la sediul centrului: Sibiu, Calea 
Dumbravii nr. 157.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T. 
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organi-
zeaza la sediul sau procedura de „licitatie 
deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului „sare indus-
triala pentru deszapezire”. Procedura de 
achizitie se va desfasura conform prevede-

rilor “Regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea achizitiilor” al SC Citadin SA 
Iasi. Pentru participare la procedura de achi-
zitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in “Documentatia de achi-
zitie”. Documentatia de achizitie va fi postata 
pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi 
accesata pana pe data de 10.09.2019 pe baza 
de cod unic de acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris accesul la 
documentatie cu date de identificare clara si 
cu declaratie pe propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru evitarea intro-
ducerii unor virusi in sistemul informatic al 
societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la data de 
10.09.2019 ora 10:00. Deschiderea ofertelor 
va avea loc la data de 10.09.2019, ora 12:00, la 
sediul S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si conditiile 
de participare se pot obtine la tel.: 
0751048290.

l Consiliul Local Glimboca, cu sediul în 
localitatea Glimboca, str.Principală, nr.367, 
jud.Caraș-Severin, cod fiscal: 3227408, tel./
fax: 0255.534.378, e-mail: primaria.glim-
boca@gmail.com, concesionează pe termen 
de 49 ani prin licitație publică teren în supra-
față de 1924mp, evidențiat în CF 30383 
Glimboca. Documentația de atribuire se 
poate procura de la sediul Primăriei Glim-
boca, având aceeași adresă și nr. telefon ca și 
Consiliul Local, contra sumei de 50Lei, înce-
pând cu data de 26.08.2019. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 
13.09.2019, ora 10.00. Data-limită de depu-
nere a ofertelor este 18.09.2019, ora 10.00. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele este 
Primăria Glimboca, cu sediul în localitatea 
Glimboca, str.Principală, nr.367, jud.
Caraș-Severin, cod fiscal: 3227408, tel./fax: 
0255.534.378, e-mail: primaria.glimboca@
gmail.com. Ofertele trebuie depuse într-un 
plic închis și sigilat având înăuntru docu-
mentele în original sau în copie legalizată. 
Ședința publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc la sediul Primăriei Glimboca în data 
de 18.09.2019, ora 12.00, în sala de ședințe a 
Consiliului Local Glimboca. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute este 
Tribunalul Caraș-Severin, cu sediul în Reșița, 
str.Horea, nr.2-4, tel.0255.212.800, telefax: 
0255.211.554. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Glimboca. Anunțul 
licitației a fost transmis spre publicare în 
data de 23.08.2019.

l Maspex Romania SRL, cu sediul în Vălenii 
de Munte, str. Ștefan cel Mare, nr. 38-40, jud.
Prahova, organizează o procedură de atri-
buire pe loturi a contractului de achiziţie de 
utilaje pentru prepararea sau fabricarea 
industrială a alimentelor sau a băuturilor în 
cadrul proiectului  ”Extinderea activității 
prin dotarea cu două linii de producție sucuri 
și echipamentele aferente fluxului de produ-
cere sucuri”-LOT 2 -Linie de ambalare asep-
tică băuturi în cutie carton, cu o valoare 
totală estimată de 2,258,800.00 Euro fără 
TVA. Ofertele pot fi depuse până cel târziu în 
data de 10.09.2019, orele 14.00. Documen-
tația de atribuire se poate obține la sediul 
beneficiarului, după transmiterea în prealabil 
a unei solicitări în scris. Detalii se pot obține 
la adresele de e-mail: r.stoica@maspex.ro și 
a.lozovan@maspex.ro, sau la telefon 
nr.+40754073928; +40749122374.

l Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
1.Primăria Orașului Cajvana, cu sediul în 
Orasul Cajvana, cod poștal: 727100, str. Princi-
pală, nr. 864, județul Suceava, cod fiscal: 
4441166, telefon: 0230.539.222, interior: 26, 
fax: 0230.539.222, e-mail: primaria_ cajvana@
yahoo.com. 2. Informații generale privind 
obiectul vânzării, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie vândut: 
41 parcele de teren ce aparțin domeniului 
privat al Orașului Cajvana, toate cu acces la 
drum, după cum urmează: -Parcela 1, 1.490 
mp, nr.cadastral C.F.39933, situată în intra-
vilan, zona Pietrosul; -Parcela 2, 1.385mp, 
nr.cadastral C.F.39925, situată în intravilan, 
zona Muncel; -Parcela 3, 2.359 mp, nr. cadas-
tral C.F.32373, situată în intravilan, zona 
Pietrosul; -Parcela 4, 627mp, nr.cadastral C.F. 
39879, situată în intravilan, zona Pietrosul; 
-Parcela 5, 1.000 mp, nr. cadastral C.F.30538, 
situată în intravilan, zona Muncel; -Parcela 6, 
500 mp, nr. cadastral C.F.35026, situată în 
intravilan, zona Muncel; -Parcela 7, 500 mp, 
nr.cadastral C.F.32544, situată în intravilan, 
zona Muncel; -Parcela 8, 450mp, nr. cadastral 
C.F. 39878, situată în extravilan, zona Muncel; 
-Parcela 9, 938 mp, nr.cadastral C.F.32204, 
situată în intravilan, zona Deal Comănești; 
-Parcela 10, 1.400mp, nr.cadastral C.F.33263, 
situată în intravilan, zona Muncel; -Parcela 11, 
587 mp, nr.cadastral C.F.39985, situată în 
intravilan, zona Muncel; -Parcela 12, 1.616mp, 
nr. cadastral CF 36544, situată în intravilan, 
zona Deal Comănești; -Parcela 13, 368mp, 
nr.cadastral C.F.39907, situată în intravilan, 
zona Cărămidărie; -Parcela 14, 702mp, nr.
cadastral C.F. 40001, situată în intravilan, 
zona Stadion; -Parcela 15, 136 mp, nr. cadas-
tral C.F.40021, situată în intravilan, zona 
Muncel; -Parcela 16, 2.048 mp, nr.cadastral 
C.F.40014, situată în intravilan, zona Muncel; 
-Parcela 17, 1.485mp, nr.cadastral C.F.40015, 
situată în extravilan, zona Pietrosul; -Parcela 
18, 933mp, nr.cadastral C.F.40016, situată în 
intravilan, zona Pietrosul; -Parcela 19, 
1.297mp, nr.cadastral C.F.40025, situat în 
intravilan, zona Stadion; -Parcela 20, 700 mp, 
nr. cadastral C.F.40017, situată în extravilan, 
zona Muncel; -Parcela 21, 1.873 mp., nr. cadas-
tral C.F.40019, situată în intravilan, zona 
Muncel; -Parcela 22, 945 mp, nr. cadastral 
C.F.40007, situată în intravilan, zona Stadion; 
-Parcela 23, 2.500mp, nr.cadastral C.F. 40029, 
situată în intravilan zona Deal Comănești; 
-Parcela 24, 563mp, nr. cadastral C.F. 40018, 
situată în intravilan, zona Pietrosul; -Parcela 
25, 1.225 mp, nr. cadastral C.F.32340, situată 
în intravilan, zona Cărămidărie; -Parcela 26, 
311 mp, nr. cadastral C.F.40049, situată în 
intravilan, zona Muncel; -Parcela 27, 856 mp, 
nr. cadastral C.F. 40010, situată în intravilan, 
zona Muncel; -Parcela 28, 275 mp, nr. cadas-
tral C.F. 40057, situată în intravilan, zona 
Cărămidărie; -Parcela 29, 500mp, nr. cadastral 
C.F.32445, situată în intravilan, zona Deal 
Comănești; -Parcela 30, 1.200 mp, nr.cadastral 
C.F.33321, situată în intravilan, zona Deal 
Comănești; -Parcela 31, 1.166mp, nr.cadastral 
C.F. 35995, situată în intravilan, zona Muncel; 
-Parcela 32, 1.450 mp, nr. cadastral C.F.32567, 
situată în intravilan, zona Muncel; -Parcela 33, 
800mp, nr. cadastral C.F. 33986, situată în 
intravilan, zona Deal Comănești; -Parcela 34, 
1.538mp, nr. cadastral C.F. 35994, situată în 
intravilan, zona Muncel; -Parcela 35, 600 mp, 
nr. cadastral C.F. 32347, situată în intravilan, 
zona Deal Comănești; -Parcela 36, 700 mp, nr. 
cadastral C.F. 37606, situat în intravilan, zona 

Deal Comănești; -Parcela 37, 1.000 mp, nr. 
cadastral C.F.30617, situată în intravilan, zona 
Muncel; -Parcela 38, 1.308 mp, nr. cadastral 
C.F.32741, situată în intravilan, zona Muncel; 
-Parcela 39, 200 mp, nr. cadastral C.F. 38870, 
situată în intravilan, zona Muncel; -Parcela 40, 
1.300 mp, nr. cadastral C.F.32849, situată în 
intravilan, zona Muncel; -Parcela 41, 425mp, 
nr.cadastral C.F.36375, situată intravilan, zona 
Pietrosul. Parcelele de teren au fost aprobate 
pentru a fi scoase la licitație prin HCL 
nr.63/29.11.2018 și HCL 35/27.06.2019. 
Vânzarea se face conform art.363 din OUG 
57/2019. 3.Informațiile privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini 
aprobat prin HCL 35/27.06.2019. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Se poate obține la 
cerere direct de la Primăriei Orașului Cajvana, 
str. Principală, nr.864, județul Suceava, cod 
fiscal: 4441166, telefon: 0230.539.222, interior: 
26, fax: 0230.539.222, e-mail: primaria_
cajvana@yahoo.com. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Servi-
ciul Urbanism -Cadastru, Fond funciar, 
Primăria Cajvana, str.Principală, nr. 864, 
județul Suceava. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Caietul de sarcini se eliberează 
gratuit direct de la sediul instituției noastre. 
3.4.Data-limită privind solicitarea clarifică-
rilor: 16.09.2019, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 19.09.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Cajvana, str.Principală, nr.864, județul 
Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 20.09.2019, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului 
Cajvana, nr. 864, județul Suceava. 6.Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Suceava, Secția Contencios Adminis-
trativ și Fiscal Suceava, str.Ștefan cel Mare, 
nr.62,  cod poștal :  720062,  te lefon: 
0230.522.296, fax: 0230.522.296, e-mail: 
trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instanțele abilitate, 
în vederea publicării: 27.08.2019.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfa generala cu nr 
0415829000 si cartela tahograf cu nr 
0000000009BG4000 pe numele Kviatcoschi 
Vasile. Le declar nule!

l Declar pierdut și nul Certificat de pregă-
tire profesională pe numele Badea Gheorghe, 
eliberat de ARR Dolj.

l Pierdut atestat taxi pe numele Ursu 
Adrian Doru, emis de ARR Dolj. Îl declar 
nul.

l Pierdut atestat manager transport 
persoane in regim inchiriere cu seria 5190. Il 
declar nul.

l Pierdere urmatoarele documente firma 
S.C. World Business Invest Group SRL, 
Sediul Str. Huedin, Bucuresti, Sector 4, cod 
fiscal 31697553 CUI certificat de inregistrare 
firma act constitutiv firma.


