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scrisă depusă la sediul primăriei  de la 
Biroul Urbanism  din cadrul primăriei 
orașului Boldești-Scăeni, Calea Unirii 
nr 67. Costul unui exemplar este de 5 lei 
şi se poate achita la casieria instituţiei. 
Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 25.03.2019, ora 16.00.  Data limită 
de depunere a ofertelor: 28.03.2019, 
ora 16 .00 Adresa la care trebuie de-
puse ofertele: la sediul primăriei din 
orasul Boldesti-Scaeni, Calea Unirii nr 
67, Biroul  Urbanism.  Ofertele se de-
pun intr-un exemplar.  Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 29.03.2019, 
ora 10.00 la sediul primariei din Calea 
Unirii nr 67. Denumirea, adresa, numă-
rul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Prahova, secţia Contencios 
Administrativ si Fiscal, strada Valeni, 
nr 44, Ploiesti, Judetul Prahova tele-
fon: 0244511110 , fax : 0244 529107, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro,  in 
termen de 10 zile de la data apariţiei 
unui litigiu.

PETERKA RAOUL -PETRICK anunta 
elaborarea primei versiuni a „PLAN 
URBANISTIC ZONAL - DEZVOLTARE 
ZONA REZIDENTIALA, HALE 
DEPOZITARE SI SERVICII - AVIZE 
CONFORM PUZ” pentru terenul situat 
in judetul Timis, identificat prin CF. 
405821/Dumbravita ( fost 1942 ) cad. 
405821 ( 243/1/21/2/a ) si declan-
seaza etapa de incadrare a planului 
pentru obtinerea avizului de mediu . 
Consultarea primei versiuni a planului 
se poate realiza la SC Expert-Prest 
SRL, Dumbravita, str. Semenicului, nr. 
6, ap.2, jud. Timis, zilnic intre orele 8-9. 
Transmiterea in scris a comentariilor 
si sugestiilor se poate realiza la APM 
Timisoara, str. Rebreanu nr. 18-18A, in 
termen de 15 zile calendaristice de la 
data prezentului anunt.

LEGAL OFFICE INSOLV IPURL, în calita-
te de administrator judiciar al SC IONEL 
& DARIUS SPORT SRL, CUI 16657920, 
desemnat prin sentința civilă nr. 272/ 
sind / 06.03.2019 a Tribunalului Brașov 
pronunțată în dos. nr. 3938/62/2018, 
prin prezenta notifică celor interesați 
deschiderea procedurii generale de 
insolvență reglementată de legea nr. 
85/2014. Termenul limită de înregistra-
re a cererilor de admitere a creanțelor 
17.04.2019. Termenul de întocmire 
și comunicare a tabelului preliminar 
08.05.2019. Termenul de definitivare 
a tabelului 29.05.2019. Data primei 
ședințe a adunării creditorilor a fost 
stabilită pentru data de 06.05.2019. 
Creditorii pot depune declarații de 
creanță la dosarul nr. 3938/62/2018 al 
Tribunalului Brașov.

Dna. Voinoiu E.M., este invitată în data 
de 18.03.2019, în timpul programului 
de lucru, la Directia Juridică din sediul 
Rectoratului, bld. Mihail Kogălniceanu 
nr. 36-46, sector 5, pentru a ridica o 
convocare.

Grădinița Spiridusii Năzdrăvani în per-
teneriat cu Grădinița Sfînta Ecaterina 
din Brașov, organizează examen 
de titularizare conform OMECTS nr. 
5625/31.08.2012, în perioada aprilie - 
mai 2019.

Anunț public Decizia etapei de înca-
drare. SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, 
titular al proiectului „Interconectarea 
Sistemului Național de Transport cu 
Sistemul Internațional și reverse flow 
la Isaccea - Obiect: Modernizare Stație 
de Comprimare Gaze Siliștea (inclusiv 
Nod Tehnologic Siliștea)”, anunță pu-
blicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Brăila, în 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
„Interconectarea Sistemului Național 
de Transport cu sistemul internațional 
și reverse flow la Isaccea - Obiect: 
Modernizare stație de comprimare 
gaze Siliștea (inclusiv nod tehnolo-
gic Siliștea)”, propus a fi amplasat în 
județul Brăila, comuna Siliștea, T 65/1, 
P 3039, T 66/1, P 3048, T 66, P 3047/2, 
T 66, P 3047/3 - continuarea procedu-
rii de emitere a aprobării de dezvoltare 
a proiectului, întrucât proiectul nu 
necesită efectuarea evaluării impac-
tului asupra mediului și are un impact 

va fi alocată în exclusivitate pentru 
activitatea de asigurări generale a 
ASIROM, conform deciziei Consiliului 
de Supraveghere al Societății. 2. 
Aprobarea Procedurii de subscriere a 
noilor acțiuni emise de Asigurarea 
Românească -ASIROM Vienna 
Insurance Group S.A., în forma anexa-
tă prezentului Convocator. 
Împuternicirea Directoratului 
Societății: (a) să constate și să valide-
ze subscrierile efectuate în cadrul 
exercitării dreptului de preferință; (b) 
să anuleze orice nouă acțiune rămasă 
nesubscrisă la sfârșitul perioadei de 
exercitare a dreptului de preferință; 
(c) să constate numărul total de noi 
acțiuni emise și nivelul actual al majo-
rării de capital social, pe baza subscri-
erii efective de acțiuni; (d) să adopte 
toate deciziile necesare pentru imple-
mentarea hotărârii de majorare a ca-
pitalului social; (e) să modifice art. 3.1 
din Actul Constitutiv al ASIROM și 
Anexa 1- Structura sintetică a 
acționariatului Asigurarea 
Românească -ASIROM Vienna 
Insurance Group S.A. din Actul 
Constitutiv al ASIROM în conformita-
te cu rezultatele majorarii de capital 
social; și (f) să întreprindă toate de-
mersurile și formalitățile legale pen-
tru obținerea aprobărilor necesare și 
pentru îndeplinirea procedurilor lega-
le de înregistrare și publicitate afe-
rente majorării de capital social al 
ASIROM. 3. Autorizarea persoanei/
persoanelor care vor semna în numele 
acționarilor hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor 
și/sau vor îndeplini oricare și toate 
formalitățile legale impuse de preve-
derile legale în vederea obținerii apro-
bării autorităților competente, a înre-
gistrării, punerii în executare a 
hotărârilor adoptate de Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor, 
și asigurarea opozabilității acestora 
față de terți și inclusiv semnarea 
Actului Constitutiv actualizat. 
Persoana desemnată este deplin îm-
puternicită, inclusiv, să delege înde-
plinirea mandatului mai sus 
menționat altor persoane. Doar per-
soanele care sunt înregistrate ca 
acționari ai Societății Asigurarea 
Românească -ASIROM Vienna 
Insurance Group S.A. la data de 10 
aprilie 2019, stabilită ca Dată de 
Referință a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, pot par-
ticipa la Adunarea Generală și sunt 
îndreptățiți să exercite dreptul de vot, 
personal sau prin reprezentare, pe 
bază de procură specială încredințată 
unei alte persoane, cu excepția mem-
brilor Consiliului de Supraveghere, 
membrilor Directoratului, directorilor 
ori funcționarilor Societății. Acționarii 
persoane juridice vor fi reprezentați 
prin reprezentantul legal sau prin per-
soana căreia reprezentantul legal i-a 
delegat acest drept prin procură spe-
cială. Formularele pentru procuri spe-
ciale de reprezentare se pot obține de 
la sediul Societății, începând cu data 
publicării convocării Adunării Generale 
în Monitorul Oficial al României 
-Partea a IV-a. După completarea și 
semnarea lor, un exemplar al procurii 
speciale se va depune/expedia la se-
diul societății, cel de al doilea urmând 
a fi înmânat reprezentantului, care îl 
va avea asupra sa în Adunarea 
Generală Extraordinară. Procura va 
conține numele și semnătura repre-
zentantului legal, numele/calitatea 
mandatarului, precizarea obiectului 
procurii și instrucțiunile de vot detali-
ate pentru fiecare dintre punctele în-
scrise pe ordinea de zi a Adunării 
Generale, care vor fi obligatorii pentru 
mandatar. Procurile speciale vor fi de-
puse în original la sediul social 
ASIROM până cel târziu cu o zi lucră-
toare înaintea deschiderii ședinței 
Adunării Generale Extraordinare. 
Materialele ce vor fi prezentate în ca-
drul Adunării Generale Extraordinare 
pot fi consultate de acționari la sediul 
social al Societății. În cazul în care 
condițiile de cvorum prevăzute de 
Legea 31/1990 privind societățle, re-
publicată cu modificările și completă-
rile ulterioare și de Actul Constitutiv al 
ASIROM nu sunt îndeplinite la data de 
22 aprilie 2019, Adunarea Generală 
Extraordinară este reconvocată în 
ziua de 23 aprilie 2019, la ora 10.00, la 
aceeași adresă, în aceleași condiții și 
cu aceeași ordine de zi. Cristian 

OFERTE SERVICIU

CLUB VILA BRAN (BRAN, BRAȘOV) 
ANGAJEAZĂ cu experiență: 
recepționer, animator pentru copii, 
bucătar, ospătar, barman, spălător 
vase, cameristă, muncitor întreținere, 
electrician. 0722.268.866

UNIVERSITATEA Națională de Arte din 
București anunță scoaterea la con-
curs: 1 post administrator Patrimoniu 
Gr.I (Inginer constructor specialitatea 
construcții civile, industriale și agrico-
le). Perioada de înscriere. 18.03.2019-
29.03.2019. Relatii: 021/312.72.84

Angajăm personal la curățenie 
, ospătari, picoli și bucătari cu 
experiență pe bucătărie tradițională 
românească,restaurant zona Drumul 
Taberei. 0723.913.273.

Centrul pentru Tineret al Municipiului 
București organizează concurs pentru 
ocuparea pe o perioadă nedeterminată 
a funcției contractuale de execuție, va-
cantă, pentru 1 post de consilier, nivelul 
studiilor S, gradul profesional IA, în ca-
drul Biroului Marketing, Comunicare și 
Relații Publice. Dosarele de înscriere se 
depun la adresa: B-dul Basarabia, 37-
39, sector 3, București (Național Arena 
București- Sector 114), în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a. Termenul-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 01.04.2019, 
ora 16.00. Condițiile specifice de parti-
cipare la concurs: -diplomă de licență 
în unul din domeniile fundamentale: 
științe sociale, juridice, administrative 
sau economice, filologie, comunicare și 
relații publice; -vechime minimă tota-
lă în muncă: 3 ani; -vechime minimă în 
domeniul de specialitate a postului: 0 
ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -Proba scrisă: 16.04.2019, 
ora 11.00, la adresa: B-dul Basarabia, 
37-39, sector 3, București (Național 
Arena București -Sector 114); -Proba 
interviu: 22.04.2019, ora 11.00, la adre-
sa: B-dul Basarabia, 37-39, sector 3, 
București (Națonal Arena București 
-Sector 114). Date de contact: telefon: 
021.794.07.00, 0769.226.821, mail: 
contact@ctmb.eu, natalia.mladin@
ctmb.eu

EJON-INSTAL SRL din Voiteg anga-
jează Săpător manual - 4 posturi 
disponibile. Condiții minime: studii 
generale, condiție fizică pentru mun-
ca grea în mediu extern, cunoștințe 
de limba rusă. CV-urile se depun pe 
e-mail la adreasa: hrwingssolutions@
yahoo.com. Vor fi luate în conside-
rare CV-urile primite până la data de 
21.03.2019. Selecția candidaților va 
avea loc în data de 22.03.2019 și con-
stă în concurs de CV-uri. Informații la 
telefon: 0743581511.

SC BH MONT TRADE SRL Tulcea an-
gajează 1 consultant management. 
Cerințe: studii superioare si masterat 
in domeniul managementului/ eco-
nomie, limba engleza avansat, limba 
romana începător. Relații la telefon 

0721578769, email: cristi.doncea@ 
vs-trend.com phone: 0721578769

IMOBILIARE

VÂNZĂRI

- TERENURI
Proprietar teren 900 MP, zona centra-
lă- Parc Carol. 0722.329.557

dIVERSE

CITR FILIALA CLUJ SPRL, cu sediul în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 
48, et. 3, jud. Cluj, înmatriculată la 
Registrul Societăţilor Profesionale al 
U.N.P.I.R. sub nr. 0760, având cod de 
identificare fiscală 33154723, notifică 
deschiderea procedurii de faliment 
în formă generală faţă de societatea 
ROBOT SRL (în faliment, in bankrupt-
cy, en faillite), cu sediul social în Baia 
Mare, Bulevardul Independenţei, 
nr. 59, Judeţul Maramureş, CUI 
9111290, înregistrată la ONRC sub nr. 
J24/47/1993, la data de 18.02.2019, 
prin Sentința civilă nr. 193/2019, în 
dosarul nr. 2526/100/2015, aflat pe 
rolul Tribunalului Maramureș, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal. Creditorii au dreptul de a 
formula declaraţii de creanţă pentru 
creanțele născute ulterior deschiderii 
procedurii de insolvență în formă ge-
nerală și până la data deschiderii pro-
cedurii de faliment, respectiv în inter-
valul 10.07.2015 –18.02.2019. Acestea 
vor fi depuse obligatoriu în două exem-
plare, din care unul la Registratura 
Tribunalului Maramureș, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, la dosarul nr. 2526/100/2015, 
iar unul la adresa lichidatorului judiciar 
din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 
48, et. 3, jud. Cluj. Termenul limită pen-
tru depunerea declaraţiilor de creanţă 
este data de 04.04.2019. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor 
este data de 06.05.2019. Termenul 
de depunere la Tribunalul Maramureș, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, a contestațiilor 
împotriva tabelului suplimentar este 
de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a tabelului 
suplimentar. Termenul limită pentru 
întocmirea și afişarea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanţelor este data 
de 05.06.2019. (478)

ANUNT CONCESIUNE Oraşul Boldeşti-
Scăeni , cu sediul pe Calea Unirii nr.67, 
judeţul Prahova, telefon 0244211363, 
fax 0244211287, email pbs@opticnet.ro  
repeta procedura de  negociere directa 
pentru concesionarea a doua loturi de 
teren situate in orașul Boldesti-Scăeni, 
strada Teleajenului, Județul Prahova 
. Loturile au suprafetele de 500 mp si 
530 mp  și sunt  concesionate pentru 
construirea unor anexe gospodaresti 
.  Informaţiile privind documentaţia 
de atribuire se regăsesc in Caietul de 
sarcini. Documentatia se poate obţine 
la cerere, prin fax, e-mail sau cerere 

nesemnificativ asupra corpurilor de 
apă. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Brăila, municipiul 
Brăila, Bdul. Independenței, nr. 16, bloc 
B5, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-
13.00, precum și la următoarea adresă 
de internet: www.apmbr.anpm.ro - 
secțiunea Reglementări/ Acordul de 
mediu/ Drafturi acte de reglementare. 
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

CUMPĂRĂRI

Cumpărăm cărți. Plata pe loc. 
Noi/vechi. Deplasare gratuită. 
0754.503.000

ADUNĂRI GENERALE

Asociația COPYRO - Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor 
de Autor cu sediul în București, Str. 
Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 
2, CIF 2787628 anunță convocarea 
Adunării Generale Ordinare a COPYRO 
- Societate de Gestiune Colectivă a 
Drepturilor de Autor pentru data de 18 
aprilie 2019, ora 11, la Sala Cristal din 
cadrul Centrului de Conferințe al S.C. 
Internațional Business Center Modern 
S.R.L. din București, B-dul Carol I nr. 34-
36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). În 
situația în care nu se realizează cvo-
rumul necesar, conform Statutului, 
Adunarea Generală Ordinară se re-
convoacă pentru data de 19 aprilie 
2019, ora 11, la Sala Millenium din 
cadrul Centrului de Conferințe al S.C. 
Internațional Business Center Modern 
S.R.L. din București, B-dul Carol I nr. 34-
36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), 
cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi: 
Prezentarea și aprobarea ordinei de 
zi; Prezentarea textului și expunerea 
de motive a hotărârilor ce urmează a 
fi supuse aprobării Adunării Generale 
Ordinare; Prezentarea situației financi-
are și stadiul principalelor litigii aflate 
pe rol; Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate al 
Administratorului General pentru anul 
2018, prezentarea și aprobarea obiec-
tivelor privind activitatea COPYRO 
pentru anul 2019; Prezentarea și su-
punerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Consiliului Director 
pentru anul 2018; Aprobarea decizii-
lor Consiliului Director consemnate în 
procesele verbale privind activitatea 
COPYRO luate în anul 2018 și până la 
zi; Prezentarea și supunerea spre apro-
bare a situațiilor financiare pe anul 
2018; Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a dării de seamă pentru anul 
2018 în format ORDA; Prezentarea 
și supunerea spre aprobare a rapor-
tului Comisiei de Cenzori pentru anul 
2018; Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate 
al Comisiei Speciale Permanente pri-
vind Accesul la Informații pentru anul 
2018; Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate 
al Comisiei de Lectură pentru anul 
2018; Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate 
al Comisiei de Repartiții pentru anul 
2018; Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a bugetului de venituri și 
cheltuieli estimativ pentru anul 2019; 
Aprobarea comisionului administrativ 
COPYRO aplicabil până la următoarea 
Adunare Generală; Prezentarea și su-
punerea spre aprobare a propunerilor 
de modificare a Statutului COPYRO, pe 
baza proiectului de modificare supus 

avizarii ORDA, potrivit Legii 8/1996 re-
publicata; Informări, discuții. Diverse.

CONVOCARE Directoratul Societății 
Asigurarea Românească -ASIROM 
VIENNA INSURANCE GROUP S.A., so-
cietate administrată în sistem dualist, 
cu sediul în București, Bulevardul 
CAROL I, nr. 31-33, sector 2, înmatricu-
lată în Registrul Comerțului cu număr 
de ordine J/40/304/1991, Cod unic de 
înregistrare 336290 („ASIROM” sau 
„Societatea”), în temeiul Art. 8, si Art. 
9, pct. 9.1 si 9.2 din Actul Constitutiv al 
societății și în conformitate cu art. 113 
si art. 117 din Legea societăților nr. 
31/1990, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, CONVOACĂ 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor Societății Asigurarea 
Românească -ASIROM Vienna 
Insurance Group S.A., pentru data de 
22 aprilie 2019, ora 10, la sediul social 
al societății din București, Bulevardul 
Carol I, nr. 31-33, sector 2 („Adunarea 
Generală”), pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de 10 aprilie 2019, stabilită ca 
dată de referință a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor, cu urmă-
toarea Ordine de zi; 1.Aprobarea ma-
jorării capitalului social al Societății 
după cum urmează: 1.1. Capitalul soci-
al al Societății se majorează de la un 
nivel actual de 424.939.437,20 RON 
cu suma maximă de 97.678.685,30 
RON, urmând că, după majorare, capi-
talul social al Societății să fie de ma-
xim 522.618.122,50 RON. 1.2. Majorarea 
capitalului social se realizează prin 
emisiunea unui număr de maxim 
976.786.853 noi acțiuni nominative, 
în forma dematerializată, cu o valoare 
nominală de 0,10 RON fiecare, cu pri-
mă de emisiune în valoare de 0,10 
RON/acțiune. 1.3. Acțiunile nou emise 
vor fi oferite spre subscriere în cadrul 
exercitării dreptului de preferință 
acționarilor existenți ai Societății, 
înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de 10 aprilie 2019 („Data de 
Referință”), proporțional cu deținerea 
acestora la Data de Referință, în con-
formitate cu prevederile Legii 
societăților nr. 31/1990 republicată cu 
modificările și completările ulterioare 
la prețul de 0,20 RON per acțiune (din 
care 0,10 RON/acțiune reprezintă va-
loarea nominală și 0,10 RON/acțiune 
reprezintă prima de emisiune). 
Perioada de exercitare a dreptului de 
preferință al acționarilor Societății 
(„Perioada de subscriere”) este de o 
lună de la data publicării Hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor în Monitorul Oficial al 
României -Partea a IV-a. 1.4. Majorarea 
capitalului se va efectua, în conformi-
tate cu art. 210, alin (2) din Legea 
societăților nr. 31/1990, respectiv prin: 
(i) conversia, în limita sumei de 
168.880.000 RON (reprezentând 
130.000.000 RON și echivalentul în 
RON al sumei de 8,100,000 EUR la un 
curs estimat de 4,8 lei/ EUR, care va fi 
actualizat cu cursul BNR din ziua sub-
scrierii) a împrumuturilor subordona-
te acordate ASIROM de acționarul 
VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe și prin 
(ii) aport suplimentar în numerar, cu 
acordarea dreptului de preferință tu-
turor acționarilor existenți ai ASIROM 
la data de 10 aprilie 2019. 1.5. Prețul de 
subscriere al acțiunilor noi în cadrul 
exercitării dreptului de preferință este 
de 0,20 RON/acțiune din care 0,10 
RON/acțiune reprezintă valoarea no-
minală și 0,10 RON/acțiune reprezintă 
prima de emisiune. Prețul de subscrie-
re trebuie plătit la data subscrierii. 1.6. 
Orice nouă acțiune rămasă nesubscri-
să la sfârșitul Perioadei de subscriere 
va fi anulată. 1.7. Majorarea de capital 

AGENȚIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, cu sediul în București, bd. Lascăr Catargiu 
nr.15, sector 1,  organizează în data de 19.04.2019, ora 11,00 (proba scrisă), con-
cursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior– Serviciul Avizare și Legislație, Direcția Generală 
Juridică, Relații Publice și Comunicare.

Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la 
concursul de recrutare:

•  1 post –consilier juridic,clasa I, grad profesional superior –vechime în specia-
litatea studiilor minim 7 ani;
Condiții de studii:
•  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, din domeniul 
fundamental de ierarhizare al științelor sociale din care domeniul științelor ju-
ridice, specializarea drept.

Condiţiile de participare și condiţiile de desfășurare a concursului, bibliografia și 
alte date necesare privind desfășurarea concursului sunt afișate la sediul instituției 
și pe site-ul www.integritate.eu al Agenţiei Naţionale de Integritate.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și vor 
cuprinde în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate 
–Biroul Resurse Umane, la nr. de telefon: 0372.06.98.69, interior 134 sau accesând 
pagina de internet a instituției www.integritate.eu, secțiunea „Cariere A.N.I.”

ANUNŢ Concurs. Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Galaţi: consilier, clasa I, grad superior - Biroul Administrativ, Inițiere, Urmărire și 
Evidență Achiziții Activitate Proprie. Cerinţe de ocupare a postului: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe 
administrative; - vechime în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite, necesare 
exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 
2007, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia 
dosarelor, proba scrisă şi interviul. Proba scrisă este programată la data de 18.04.2019, ora 10.00, 
la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de concurs se depun la 
sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a (18.03.2019), respectiv, până la 
data de 08.04.2019. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, nr. 
de telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, 
persoană de contact - Toporău Teofania - consilier - Serviciul Resurse Umane și Salarizare.


