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OFERTE SERVICIU
l S.C. Dristor Doner S.R.L. 
angajează lucrători bucătărie 
(spălător vase mari): -2 posturi. 
Cerinţe de ocupare a postului: 
studii generale. Aşteptăm CV la 
adresa de e-mail: dristor.doner@
yahoo.ro.

l Primăria oraşului Sulina, 
judeţul Tulcea, cu sediul în 
Sulina, str. I, nr. 180, organizează 
concurs de recrutare în data de 
28.11.2017, orele 10:00 –  proba 
scrisă, pentru ocuparea uni post 
vacant de agent de securitate în 
cadrul Serviciului urbanism, 
amenajarea teritoriului, dome-
niul public şi privat, lucrări 
publice,  investiț i i ,  mediu, 
pază(…). Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele 
de concurs se vor depune în peri-
oada 07.11 – 20.11.2017 şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 
selecţia dosarelor de înscriere va 
avea loc  în  per ioada 21 , 
22.11.2017, iar interviul se va 
susţine în maxim 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
practice. Condiţiile de partici-
pare şi actele necesare înscrierii 
la concurs sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe site-ul Primăriei 
Sulina www.primaria-sulina.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei, la nr. 
de telefon: 0240543003.

l Anunţ privind organizarea 
concursului pentru ocuparea 
unei  funcţ i i  contractuale 
temporar vacante de execuţie -de 
asistent medical comunitar prin-
cipal din cadrul Compartimen-
tu lu i  Sănătate  -Pr imăr ia 
Comunei Crişan, judeţul Tulcea. 
Primăria Comunei Crişan, 
judeţul Tulcea, cu sediul în loca-
litatea Crişan, str. Principală, nr. 
155, judeţul Tulcea, organizează 
concursul pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale de execuţie 
temporar vacante de asistent 
medical comunitar principal, 
nivel studii postliceale, din 
cadrul Compartimentului Sănă-
tate. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei 
Crişan, judeţul Tulcea, şi va 
consta în evaluarea cunoştinţelor 
prin proba scrisă, ce se va desfă-
şura în data de 22.11.2017, ora 
12.00, şi interviul, ce va avea loc 
în data de 24.11.2017, ora 12.00. 
Dosarele de concurs se vor 
depune la sediul Primăriei 
Comunei Crişan, judeţul Tulcea, 
la d-na Simioncencu Denisa 
Anamaria -secretarul comisiei de 
concurs,  până la data de 
14.11.2017, ora 16.00. Datele de 
contact ale persoanei care 
asigură secretariatul comisiei 
sunt, tel.0240.547.057.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-
11, organizează concurs în data 
de 28.11.2017 pentru ocuparea 
unui post vacant de muncitor 
calificat I -instalator la Atelierul 
de întreținere şi reparații, insta-
lații, utilaje, clădiri, pe durată 
nedeterminată, la Atelierul de 
întreţinere şi reparaţii instalaţii, 
utilaje, clădiri. Condiţii specifice 
de participare: -certificat de cali-
ficare în meserie; -9 ani vechime 
în meserie. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina în data 
de 28.11.2017, ora 9.00- proba 
scrisă şi în data 04.12.2017, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 
21.11.2017 şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS 
s a u  l a  n r. d e  t e l e f o n : 
0349.802.550.

l Managerul Spitalului Muni-
cipal Dej organizează în data de 
28.11.2017, ora 10.00, concurs în 
vederea ocupării posturilor de 
Director Medical şi Director 
Financiar Contabil, conform 
Ordinului 284/2007, cu comple-
tările ulterioare. Concursul se va 
desfăşura la sediul unităţii, loc.
Dej, str.1 Mai, nr.14-16, jud.Cluj, 
la data de 28.11.2017, ora 10.00, 
şi va cuprinde 3 probe de 
evaluare: proba scrisă, proba de 
susţinere a proiectului de mana-
gement şi interviul de selecţie. 
La concurs se pot înscrie candi-
daţii care îndeplinesc cumulativ 
criteriile generale şi specifice. 
Criterii generale: a)au domiciliul 
stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţi i ,  contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; c)
au o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care 
candidează, 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. 
Criterii specifice: a.pentru 
director medical: -sunt absol-
venţi de învăţământ universitar 
de lungă durată cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în dome-
niul medicină, specializarea 
medicină; -sunt confirmaţi ca 
medic specialist sau primar; -au 
minim 5 ani vechime în speciali-
tatea respectivă;  b.pentru 
director  financiar-contabil: -sunt 
absolvenţi de învăţământ univer-
sitar de lungă durată,  cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în profil economic; -au cel 
puţin 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Dosarul de 
înscriere la concurs va fi depus la 
biroul Resurse Umane până la 
data de 21.11.2017, de luni până 
joi, între orele 9.00-15.00, şi 
vineri, între orele 9.00-13.00, şi 
va conţine: 1.pentru directorul 
medical: a)cererea de înscriere; 
b) copie de pe actul de identitate; 
c) copie de pe diploma de licenţă 
sau de absolvire, după caz; d) 
copie de pe certificatul de medic 
specialist/primar; e) curriculum 
vitae; f) adeverinţă care atestă 
vechimea în gradul profesional 
sau în specialitatea studiilor, 
după caz; g)cazierul judiciar; h)
declaraţie pe propria răspundere 
că nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică, aşa cum este 
definită prin lege; i) adeverinţă 
medicală care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; j) proiectul de 
specialitate depus într-un dosar 
plic; k)copie actelor (certificat de 
căsătorie) prin care şi-a schimbat 
numele, după caz. Copiile de pe 
actele solicitate vor fi însoţite de 
documentele originale în vederea 
verificării conformităţii cu 
acestea. 2.pentru directorul 
financiar: a) cererea de înscriere; 
b) copie de pe actul de identitate; 
c) copie de pe diploma de licenţă 
sau de absolvire, după caz; d) 
curriculum vitae; e)adeverinţă 
care atestă vechimea în gradul 
profesional sau în specialitatea 
studiilor, după caz; f) cazierul 
judiciar; h) declaraţie pe propria 
răspundere că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică, aşa 
cum este definită prin lege; i) 
adeverinţă medicală care atestă 
starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al 
candidatului sau de către unită-
ţile sanitare abilitate; j) proiectul 
de specialitate depus într-un 
dosar plic; k) copia actelor (certi-
ficat de căsătorie) prin care şi-a 
schimbat numele, după caz. 
Copiile de pe actele solicitate vor 
fi însoţite de documentele origi-
nale în vederea verificării 
conformităţ i i  cu acestea . 
Concursul se desfăşoară în două 
etape, după cum urmează: 1.
Etapa de verificare a dosarelor 
de înscriere la concurs -etapă 
eliminatorie; 2.Etapa de susţi-
nere a probelor de evaluare. 
Etapa de verificare a dosarelor. 

Dosarele vor fi verificate în 
termen de 3 zile de la data finali-
zării înscrierilor de către comisia 
de concurs. În urma verificării 
lor, dosarele vor fi înscripţionate 
cu menţiunea „admis” sau 
„respins”. Rezultatele vor fi 
afişate la sediul spitalului. 
Contestaţiile vor putea fi depuse 
în termen de 24 ore de la data 
afişării şi vor fi soluţionate în 
termen de 24 ore de la data 
depunerii de către Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor. 
Concursul este continuat numai 
de către candidaţii declaraţi 
admis. Etapa de susţinere a 
probelor de evaluare va consta 
în: -Test-grilă de verificare a 
cunoştinţelor; -Proba de susţi-
nere a proiectului de manage-
ment; -Interviul de selecţie. 
Proiectul de management este la 
alegerea candidatului din teme-
le-cadru afişate la sediul Spita-
lului Municipal Dej, va avea un 
volum de maxim 8-10 pagini 
tehnoredactate pe calculator cu 
font de 14. Susţinerea proiec-
tului se va face în plenul comisiei 
d e  c o n c u r s  p e  d u r a t a  a 
maximum 15 minute şi va putea 
fi suplimentată în cazul în care 
se pun întrebări suplimentare. 
Nota minimă de promovare a 
fiecărei probe de evaluare este 
6,00, iar media finală de cel 
puţin 7,00. Media finală a 
fiecărui candidat se calculează 
cu două zecimale ca media arit-
metică a probelor obţinute la 
probele de evaluare. La sediul 
Spitalului Municipal Dej se află 
afişate anunţul de participare, 
bibliografia de concurs şi teme-
le-cadru pentru proiectul de 
management. Relaţii suplimen-
tare la tel.nr.0264.212.640, 
int.207.

l Primăria Comunei Şieu, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţii lor contractuale de 
execuţie vacante, conform regle-
mentărilor Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e : 
-inspector de specialitate în 
cadrul: Compartiment pregă-
tirea documentelor şedințe de 
consiliu local, evidenţa agricolă, 
cadastru şi fond funciar, urba-
nism, amenajarea teritoriului, 
stare civilă. Condiţii specifice: 
-studii superioare de specialitate 
pentru inspector de specialitate; 
-vechime în muncă în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării  funcţiei contractuale 
constituie un avantaj; -abilităţi 
de comunicare; -cunoştinţe de 
operare pe calculator (PC) 
pentru funcţiile de execuţie din 
compartimentele pregătirea 
documentelor şedințe de consiliu 
local, evidenţa agricolă, cadastru 
şi fond funciar, urbanism, 
amenajarea teritoriului, stare 
civilă. Condiţii de desfăşurare a 
concursului: Concursul se desfă-
şoară la  sediul  Primăriei 

Comunei Şieu, nr.261, judeţul 
Bistriţa-Năsăud; -proba scrisă în 
data de 29.11.2017, ora 10.00; 
-interviul la data de 5.12.2017, 
ora 12.00. Dosarele de înscriere 
se depun până la data de 
21.11.2017, ora 13.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0263.260.159. Selecţia 
dosarelor va avea loc cu 2 zile 
înainte de data organizării 
concursului.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Buzău organi-
zează concurs în data de 
29.11.2017 (proba scrisă) şi 
06.12.2017 (interviul) pentru 
ocuparea unui post vacant de 
referent treapta IA şi a unui post 
vacant de tehnician cadastru 
treapta IA cu încadrare pe peri-
oadă nedeterminată. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.3 
din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele 
de înscriere se depun până la 
data de 21.11.2017, ora 16.00, la 
sediul instituţiei. Detalii privind 
condiţiile specifice, bibliografia şi 
tematica de concurs sunt dispo-
nibile pe pagina oficială: www.
ocpibz.ro. Informaţii suplimen-
tare se obţin la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Buzău, din Buzău, b-dul 
Nicolae Bălcescu, nr.48, Biroul 
Juridic, Resurse Umane, Secre-
tar iat  ş i  Pet i ț i i ,  t e lefon : 
0238.711.036.

l Spitalul Municipal Olteniţa, 
cu sediul în localitatea Oltenița, 
strada Argeşului, numărul 134, 
judeţul Călăraşi, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei  contractuale vacante, 
conform HG 286/2011, astfel: -1 
post de inginer IA -comparti-
ment Tehnic. Concursul se va 
desfăşura la sediul spitalului 
menționat mai sus, astfel: -proba 
scrisă- în data de 05.12.2017, ora 
10.00; -interviul- în data de 
08.12.2017, ora 10.00. Condiţii 
generale pentru participarea la 
concurs: -are cetăţenie română; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
-are capacitatea deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează; -îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiţii 
specifice, potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnat. Condiţii speci-
fice pentru postul de inginer 
tehnic IA: -copie diplomă de 
licenţă în domeniul tehnic; 
-adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -vechimea în muncă 
minim 6 ani şi 6 luni; -copia 
carnetului de muncă, conform 
cu originalul, sau adeverinţă 
care să ateste vechimea în speci-
alitatea studiilor. Candidaţii vor 

depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
21.11.2017, ora 15.00. Anunţul 
detaliat privind desfăşurarea 
concursului, precum şi biblio-
grafia de concurs sunt afişate la 
sediul spitalului, site-ul spita-
lului: www.spitaloltenita.ro, 
persoană de contact: Toparceanu 
Emilia, telefon: 0242.515.931, 
interior: 237, fax: 0242.510.673. 

l Muzeul Județean de Istorie şi 
Arheologie Maramureş, cu 
sediul în localitatea Baia Mare, 
strada Monetăriei, numărul 1-3, 
judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 
-muzeograf, S IA: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011, 
-conservator, S debutant: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scr i să  în  data  de 
29.11.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 06.12.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Muzeograf: a)nivelul 
studiilor: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă în profilul istorie; b)
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 
minim 6 ani şi 6 luni; c)cunoaş-
terea la nivel mediu a cel puțin 
unei limbi străine de circulație 
internațională (engleză, fran-
ceză, germană); d)cunoştințe 
medii de operare pe calculator 
(Word, Excel); e)disponibilitate 
la program de lucru prelungit 
inclusiv în zilele de sâmbătă, 
duminică şi sărbători legale, 
datorită specificului instituţiei 
muzeale, cu acordarea zilelor 
libere corespunzătoare celor 
lucrate; f)adaptabilitate la 
munca în echipă. Conservator: 
a)nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echi-
valentă; b)vechime în speciali-
tatea studiilor -nu este cazul; c)
vechime în muncă: minim 5 ani; 
d)certificat de competenţe profe-
sionale -operator tehnică de 
calcul; e)certificat de competențe 
profes ionale  -as i s tent  de 
gestiune; f) disponibilitate la 
program de lucru prelungit 
inclusiv în zilele de sâmbătă, 
duminică şi sărbători legale 
datorită specificului instituţiei 
muzeale, cu acordarea zilelor 
libere corespunzătoare celor 
lucrate; g) adaptabilitate la 
munca în echipă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul institu-
ției din Baia Mare, str. Monetă-
riei, nr.1-3, în intervalul orar 
9.00-15.00. Relaţii suplimentare 
la sediul instituției: Baia Mare, 
str. Monetăriei, nr.1-3, persoană 
de contact: Pascu Maria Titi, 
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telefon: 0262.211.924, fax: 
0262.211.927, telefon mobil: 
0731.014.028.

l În conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, Primăria 
Comunei  Dracea,  judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
de recrutare pentru următoarele 
funcţii publice vacante de 
execuţie din cadrul aparatului de 
special itate al  primarului 
comunei Dracea: 1)Inspector, 
clasa I, grad profesional „debu-
tant”, în cadrul Compartimen-
tului „Stare civilă şi Resurse 
umane” -(1  post) ;  pentru 
ocuparea acestui post sunt nece-
sare studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă; 2)Referent, clasa III, 
grad profesional „debutant”,  în 
cadrul  Compart imentului 
„Poliţie locală” -(3 posturi); 
pentru ocuparea acestor posturi 
sunt necesare studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei 
Dracea, judeţul Teleorman, după 
cum urmează: -proba scrisă -12 
decembrie 2017, ora 12.00; 
-interviul -15 decembrie 2017, 
ora 12.00. Dosarele se depun 
până pe data de 27 noiembrie 
2017, ora 16.00, la sediul Primă-
riei Comunei Dracea, judeţul 
Teleorman. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, privind aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici. Condiţiile de parti-
cipare la concurs aprobate de 
conducătorul autorităţii şi biblio-
grafia stabilită se afişează la 
sediul  Pr imărie i  comunei 
Dracea. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Dracea şi la numărul 
de telefon: 0742.079.996.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu 
sediul în localitatea Brăila, 
strada Piața Traian, numărul 3, 
judeţul Brăila, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante de: 
-Numele funcţiei: muzeograf 
(normă întreagă) şi gestionar 
custode sală (1/2 normă); 
-Număr posturi: 2, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 06.12.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
12.12.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Muzeo-
graf: -studii: universitare de 
licență, absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul Arte, specia-
lizarea Istoria şi Teoria Artei sau 
Istoria Artei; -condiții specifice: 
cunoaşterea la nivel avansat a 
unei limbi străine de circulație 
internațională (nivel C1 sau C2 
conform standardelor CEFR); 
-abilități de comunicare şi de 

lucru în echipă, capacitate de 
adaptare la programul de 
sâmbătă şi duminică datorită 
specificului activității muzeale; 
-disponibilitate pentru organi-
zarea de evenimente de tip 
muzeal; -cunoştințe de operare 
PC. -Gestionar custode sală: 
-studii: studii medii; -vechime în 
domeniu: minimum 5 ani; 
-condiții specifice: abilități de 
comunicare şi de lucru în echipă. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Muzeului Brăilei Carol I, 
din Piața Traian, nr.3. Relaţii 
suplimentare la sediul Muzeului 
Brăilei Carol I, din Piața Traian, 
nr.3, persoană de contact: Apos-
tolescu Miron Liliana, telefon: 
0339.401.002, fax: 0339.401.003, 
e-mail: secretariatmuzeu@yahoo.
com 

l Școala Gimnazială Nr.10, cu 
sediul în localitatea Botoşani, 
Bulevardul Mihai Eminescu, 
numărul 89, judeţul Botoşani, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Secretar: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 7 decem-
brie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 8 decembrie 
2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: superi-
oare economice, în domeniul 
ştiințe administrative; -vechime: 
5 ani; -Cunoştințe de utilizare şi 
operare PC: Windows, Microsoft 
Offgice Word, Excel, Internet 
explorer, baze de date. Candi-
daţii 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 
Școlii Gimnaziale Nr.10 Boto-
şani. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.10 
Botoşani, persoană de contact: 
Ift ime Petronela,  telefon: 
0231.512.954, fax: 0231.512.954, 
e-mail: scoala10bt@yahoo.com

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006, privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
şi ale OMS nr.284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea  funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din 
OMS nr.954/2017, Spitalul Clinic 
de Pneumoftiziologie Constanţa, 
cu sediul în localitatea Palazu 
Mare, str.Sentinelei, nr.40, 
judeţul Constanţa, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor specifice comitetului director 
din spitalele publice, după cum 
urmează:  -1 post director 

medical. La concurs/examen se 
pot înscrie candidaţii care înde-
plinesc, cumulativ, criteriile 
generale şi specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)
nu au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea; c)
au o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care 
candidează, 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: 1.sunt absolvenţi de învăţă-
mânt universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
medicină, specializarea medi-
cină; 2.sunt confirmaţi cel puţin 
medic specialist; 3.au minimum 
5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. Concursul/examenul 
pentru ocuparea funcţiilor speci-
fice comitetului director al 
unităţii se va organiza în data de 
29.11.2017, ora 09.00 -proba 
scr i să ,  respect iv  data  de 
29.11.2017, ora 11.00 -susţinere 
orală a proiectului de speciali-
tate, 29.11.2017, ora 12.00 -inter-
viul de selecţie, la sediul unităţii. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 21.11.2017, ora 10.00, la 
sediul spitalului, Biroul RUNOS. 
Bibliografia pentru concurs/
examen şi temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se 
afişează la sediul spitalului şi se 
publică pe site-ul spitalului: 
pneumoconstanta@infomedic.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefonul: 0241.486.338 
-Biroul Resurse Umane.

l Colegiul Tehnic „Dinicu 
Golescu”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str.Calea Giuleşti, 
nr.10, Sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractua le  vacante  de : 
Secretar, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 29.11.2017, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 
04.12.2017, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
superioare; -vechime: 0-5 ani; 
-cunoştințe de utilizare şi operare 
PC; -abilități de comunicare şi 
relaționare; -disponibilitate 
pentru program flexibil. Candi-
daţii 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 
Colegiului Tehnic „Dinicu 
Golescu”. Relaţii suplimentare la 
sediul Colegiului Tehnic „Dinicu 
Golescu”, persoană de contact: 
S t o i c a  E u g e n i a ,  t e l e f o n : 
0 2 1 . 6 3 7 . 0 4 . 8 4 ,  f a x : 
021.637.04.84, e-mail: golescu@
ctmr.ro

l Primăria comunei Dîrvari, 
judeţul Mehedinţi, organizează 
în baza H.G. 611/2008, cu modi-
ficările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi de funcționari publici pe 
perioadă nedeterminată: postul 
de  inspector cls. I, grad profesi-
onal asistent din cadrul compar-
timentului de asistență socială: 
-proba scrisă- 08.12.2017, ora 
11.00, la sediul primăriei Dîrvari, 
-interviul- 12.12.2017, ora 11.00 
la sediul primăriei Dîrvari. 
Condiții generale: cf. art. 54 din 
Legea 188/1999. Condiții speci-
fice: -vechime la inspector asis-
tent- 1 an; -studii: conform art. 9, 
litera a din Lg. nr. 188/1999 R2: 
-clasa I cuprinde funcţiile 
publice pentru a căror ocupare se 
cer studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă. Dosarele 
vor fi depuse în 20 de zile de la 
data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial. În maxim 5 
zile lucrătoare de la data expi-
rării termenului de depunere a 
dosarelor, va avea loc selecția 
dosarelor cu mențiune admis sau 
respins. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0252309101, 
sau la sediul Primăriei comunei 
Dîrvari, judeţul Mehedinţi la 
secretar.

l Primăria comunei Dîrvari, 
judeţul Mehedinţi, organizează 
în baza H.G. 611/2008, cu modi-
ficările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi de funcționari publici pe 
perioadă nedeterminată: 1. 
Postul de referent cls. III, grad 
profesional principal din cadrul 
compartimentului financiar: 
-proba scrisă– 13.12.2017, ora 
11.00 la sediul primăriei Dîrvari; 
-interviul- 15.12.2017, ora 11.00, 
la sediul primăriei Dîrvari. 
Condiții generale: cf. art. 54 din 
Lg. 188/1999. Condiții specifice- 
vechime la referent principal- 5 
ani; -studii: conform art. 9, litera 
c din Legea nr. 188/1999 R2: 
-clasa a III-a cuprinde funcţiile 
publice pentru a căror ocupare se 
cer studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat. 2. 
Postul de referent cls. III, grad 
profesional asistent, din cadrul 
compartimentului financiar: 
-proba scrisă– 13.12.2017, ora 
11.00 la sediul Primăriei Dîrvari; 
-interviul- 15.12.2017, ora 11.00 
la sediul Primăriei Dîrvari. 
Condiții generale: cf. art. 54 din 

lg. 188/1999. Condiții specifice: 
-vechime la funcţia de referent 
asistent -6 luni; -studii: conform 
art. 9, litera c din Legea nr. 
188/1999 R2: -clasa a III-a 
cuprinde funcţiile publice pentru 
a căror ocupare se cer studii 
liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. Dosarele vor fi 
depuse în 20 de zile de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial. În maxim 5 zile lucră-
toare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor, va 
avea loc selecția dosarelor cu 
mențiune admis sau respins. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0252309101, sau 
la sediul Primăriei comunei 
Dîrvari, judeţul Mehedinţi la 
secretar.

l Centrul de Informare şi Docu-
mentare Economică scoate la 
concurs 1 post contractual de 
execuție, respectiv redactor 
gradul IA, cu studii superioare, 
normă întreagă, pe perioadă 
nedeterminată, specialitatea 
cercetare  documentară ş i 
producție redacțională în dome-
niul cercetării economice acade-
mice. Condiții pentru ocuparea 
postului: studii superioare econo-
mice de lungă durată (4 ani) sau 
studii superioare economice de 
scurtă durată completate cu 
master în specialitate, minim 7 
ani vechime în muncă, minim 5 
ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției. Actele necesare pentru 
dosarul de concurs sunt afişate la 
sediul instituției şi se depun la 
Biroul organizarea muncii, 
contabilitate-financiar, adminis-
trativ şi evidență personal, 
camera 207, parter, din Bucu-
reşti, Calea 13 Septembrie nr. 13, 
sector 5, până la data de 22 
noiembrie 2017 inclusiv, ora 
15:00.   Concursul constă în 
analiza şi evaluarea dosarelor 
candidaților, proba scrisă şi 
proba interviului şi se va desfă-
şura la sediul Centrului din 
Calea 13 Septembrie nr. 13, 
sector 5, Bucureşti, în zilele de 24 
noiembrie- 7 decembrie 2017 (24 
noiembrie- selecția dosarelor, 29 
noiembrie ora 10- proba scrisă, 7 
decembrie ora 10- interviul). 
Relații suplimentare se pot 
obține zilnic, între orele 9 şi 15, la 
telefon 021.318.81.06 interior 
2018, sau la sediul Centrului, 
camera 207, parter.  

l SC Coficab Eastern Europe 
SRL angajeaza Manager General 
(COR – Manager General, 
112028)/ Director Regional. 
Sarcini: Elaborează planul stra-
tegic regional; Oferă îndrumări 
pentru activitățile globale din 
regiune; Stabileşte obiective 
performante şi realiste şi evalu-
ează performanța; Monitori-
zează performanța financiară a 
regiunii şi ia decizii strategice; 
Supraveghează implementarea 

strategiei, a politicilor şi a proce-
durilor în Regiune. Cerinte: 
Studii superioare tehnice: Expe-
rienta in functii de conducere: 
minim 10 ani; Cunostinte avan-
sate Limba Engleza; Limba 
Franceza; Cunostinte Limba 
Araba, constituie avantaj; Foarte 
bune abilitati de comunicare si 
negociere; Persoana dinamica si 
proactiva; Abilitati de antre-
prenor; Se oferă: Pachet salarial 
atractiv, al 13-lea salariu, tichete 
de masă din prima zi de lucru, o 
masă calda în fiecare zi. Vă 
rugăm, trimiteţi CV-urile la 
adresa de e-mail recrutare@
coficab. com, la nr. de fax 0257 
202601 sau la sediul companiei 
din Arad, str. III, nr.2, Zona 
Industriala Vest. Informaţii 
suplimentare la tel: 0257 202632. 

l Centrul Cultural „Bucovina”, 
cu sediul în localitatea Suceava, 
str.Universității, nr.48, județul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante corespunzătoare urmă-
toarelor funcții contractuale de 
execuție: 1.Consultant artistic 
gr.II S la Atelierul promova-
re-valorificare al Direcției 
Centrul pentru Promovarea şi 
Conservarea Culturii Tradițio-
nale. Condițiile de participare: 
-cetăţenie română; -fără antece-
dente penale; -cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; -studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -minim 6 luni 
vechime în specialitate; -experi-
ență în domeniul etnografic sau 
literar, notorietate în domeniul 
cultural artistic; 2. Referent 
artistic tr.I- 0,5 normă- două 
posturi (studii medii) la Atelierul 
promovare-valorificare al Direc-
ției Centrul pentru Promovarea 
şi Conservarea Culturii Tradițio-
nale. Condițiile de participare: 
-cetăţenie română; -fără antece-
dente penale; -cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; -studii 
medii; -minim 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate; -experi-
ență în activitatea artistică 
desfăşurată cu grupurile folclo-
rice de amatori; -performer la un 
instrument tradițional- f luier, 
vioară,  cobză (dovedit  cu 
diplome obținute la festivaluri /
concursuri din țară). Conform  
HGR.286/2011 cu modificările şi 
c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Centrului Cultural “Buco-
vina” din Suceava, str. Universi-
tății, nr. 48, etajul III, după cum 
urmează: Proba scrisă în data de 
04.12.2017, ora 11.00, Interviul 
se va susține în maxim 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs la sediul instituției,  în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului în Monitorul 
Oficial (data afişării anunțului la 
sediul instituției şi pe site-ul 
acesteia). Relaţii suplimentare la 
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sediul: din str. Universității, nr. 
48,  telefon/fax: 0230.551.372, 
e-mail: centrul_cultural_buco-
vina@yahoo.com.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Porci şi purcei vietnamezi 
pentru sacrificat, înmulţire. Preţ 
negociabil. 0787.677.408.

CITAȚII  
l Se citează numitul Zanfir 
Daniel Nicolae, cu domiciliu 
necunoscut, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 4284/280/2017, la 
Judecătoria Piteşti, având ca 
obiect divorţ fără copii, cu 
termen de judecată 29.11.2017, 
Complet C3-1.

l Numita Rusu Ana-Anişoara 
domiciliată în Comuna Vidra, 
Sat Vidra, Judeţ Vrancea este 
chemată în data de 22.11.2017, 
orele 08:30, la Judecătoria 
Focşani din Municipiul Focşani, 
Str. Republicii nr. 96, Judeţ 
Vrancea ca pârâtă în acţiunea de 
divorţ, dosar nr. 5443/231/2017 
reclamant Rusu Viorel

l Tan Niculina, cu domiciliu 
necunoscut, este citata pe data 
de 13.11.2017, ora 8.00 la sediul 
biroului: Societatea Profesionala 
Notariala Ivan Constantin si 
Ivan Stefan, cu sediul in Ploiesti, 
strada Stefan cel Mare nr. 1, 
judetul Prahova, in cauzele 
succesorale privind pe defuncta, 
M a t i c i u c  S o f i a ,  C N P 
2300501293100, decedata la data 
de 10.10.2005 in Baicoi, fosta cu 
ultimul domiciliu in Municipiul 
Ploiesti, str. Industriei, nr. 4, 
judetul Prahova, si pe defunctul, 
Vi d a n  G h e o r g h e ,  C N P 
1280221293116, decedat la data 
de 02.02.1992 in Ploiesti, fost cu 
ultimul domiciliu in Municipiul 
Ploiesti, judetul Prahova, nepre-
zentarea atrage inlaturarea de la 
succesiune.

l S.C. Bollywood Sky SRL- cu 
sediul si punctul de lucru in 
Municipiul Iasi, str. Costache 
Negri, nr.60, bloc CL21, parter, 
jud.Iasi, reprezentata prin 
domnul Muhammad Rehan - in 
calitate de administrator, (domi-
ciliat in Iasi, str. Costache Negri 
nr. 60, bl.21, parter, jud.Iasi) este 
citata in calitate de parata, in 
dosarul nr. 22140/245/2017 
avand ca obiect pretentii, in data 
de 28.11.2017, ora 08:30, la Jude-
catoria Iasi, cu sediul in str. 
Anastasie Panu nr. 25, Iasi, 
Sectia Civila, camera Sala 4, 
complet c17, reclamanta fiind 
Societatea Salubris S.A. Iasi, cu 
sediul in Iasi, Sos. Nationala 
nr.43, jud.Iasi.

l Udeanu Florian, fiul lui 
Gheorghe şi Ioana, cu domiciliu 
necunoscut, este chemat la data 
de 09.11.2017, ora 13.00, la 
B.I.N. Mihaela Vlad, din Piteşti, 

B-dul Eroilor nr.8, jud. Argeş, 
pentru dezbaterea succesiunii 
tatălui său Udeanu Gheorghe. 

l Se citează în calitate de pârât 
Singh Satnam, la Judecătoria 
Costeşti (Argeş), în data de 
11.01.2018, în Dosarul nr. 
1204/214/2017, de către recla-
manta Marcu Floarea.

l Se citează pentru data de 
0 7 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  î n  d o s a r 
nr.1416/318/2017, sala 4, complet 
C24, ora 9.00, la Judecătoria 
Tg-Jiu, pârâtul Pleşa Aurelian 
Victor, cu ultimul domiciliu în 
Tg-Jiu, str. Revoluției nr.2, bl.2, 
sc.3, ap.2, jud. Gorj, dosar având 
ca obiect – pretenții -  în contra-
d ic tor iu  cu  S t îngă  Oana 
Andreea.

l Judecătoria Sibiu. Calea 
Dumbrăvii Nr.30. Sala B. Dosar 
Nr.5138/306/2016. Citaţie emisă 
la 06.11.2017. Balosan Bogdan 
este chemat în această instanţă, 
camera Sala B, în ziua de 
23.11.2017, Completul C9 Civil, 
ora 9:00, în calitate de Pârât, în 
proces cu Deko Invest SRL în 
calitate de Reclamant, revendi-
care imobiliară. În caz de nepre-
zentare a părţilor, judecata se va 
face în lipsă, dacă se solicită în 
scris acest lucru de către una din 
părţi.

l Se citează Irini Titus la Jude-
cătoria Năsăud în ziua de 07 
noiembrie 2017, ora 8:30, în cali-
ta te  de  pârât  în  dosarul 
nr.2152/265/2016 în proces cu 
Țeranu Nicolae Cosmin s.a, 
având ca obiect succesiune s.a.

DIVERSE  
l S.C. Recycle International 
SRL cu sediul în Oraş Bragadiru, 
Șoseaua Alexandriei nr. 229, 
Biroul 6, Clădirea C46, Intrarea 
B, Etaj 1, Jud. Ilfov înregistrată 
la O.N.R.C. – O.R.C.T.If., având 
C.U.I. nr. 22389937 informeaza 
pe cei interesați faptul că s-a 
depus solicitarea pentru obți-
nerea Autorizației de mediu 
pentru activitățile de colectare 
ale deşeurilor nepericuloase 
desfăşurate în punctul de lucru 
din Giurgiu, jud. Giurgiu, Bld. 
Bucureşti, nr. 351. Informații 
suplimentare se pot solicita la 
sediul Agenției Pentru Protecția 
Mediului Giurgiu din Sos. Bucu-
resti, Bl 111, Sc A+B, de luni 
până joi între orele 09:00-14:00 şi 
vineri între orele 09:00-12:00.  
Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul A.P.M. Giurgiu 
în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț. 
Publicat astăzi, 07.11.2017

l Cabinet Individual de Insol-
venţă Ștefănescu Cristian, cu 
sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, 
Bl. PATRIA, Sc. B, et. 1, Ap. 5, 
judeţul Dolj, Nr. matricol: 
1B4603, Tel./Fax: 0251/414187, 

reprezentată de Ștefănescu Cris-
tian, notifică faptul că în temeiul 
art. 71 alin.1 din Legea 85/2014 
s-a dispus deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenţă 
împotriva debitoarei S.C. Oxia 
Construct S.R.L., cu sediul în 
Mun. Timişoara, str. Simion 
Bărnuțiu, nr. 28, et. 1, ap. CAM 
16 /A ,  jud .  Timi ş ,  având 
J35 /2462 /2006  ş i  C .U. I . : 
18894493, în dosarul numărul 
8248/30/2017, af lat pe rolul 
Tribunalului TIMIȘ, cu urma-
t o a r e l e  t e r m e n e  l i m i t ă : 
1. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debito-
r u l u i  e s t e   0 4 . 1 2 . 2 0 1 7 . 
2. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului 
p r e l iminar  a l  c r eanţe lo r 
este  14.12.2017. 3.  Termenul 
pentru întocmirea şi afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor 
este 08.01.2018. 4. Data primei 
şedinte a Adunării Generale a 
Creditorilor este 19.12.2017, ora 
12.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Craiova, str. A. I. 
Cuza, Bl. Patria, Sc. B, et. 1, Ap. 
5,  judeţul Dolj.  Relații  la 
tel.: 0745.574440.
 
l Lichidator judiciar CII 
Palaş-Alexandru alina notifică 
deschiderea procedurii simplifi-
cate  a  inso lvenţe i  împo-
triva SC Narval SRL din Băicoi, 
Prahova ,  CUI  16288440 , 
J29/665/2004, la Tribunalul 
P r a h o v a  –  d o s a r 
7616/105/2017, termen depunere 
opoziții 10 zile de la notificare, 
termen inregistrare creante 06 
decembrie 2017, termen tabel 
preliminar 15 decembrie 2017, 
termen tabel definitiv 11 ianuarie 
2018, sedinta adunarii credito-
rilor  20 decembrie 2017  ora 
14:00.

l Dosar nr.24663/245/2016 
Instanta constituita din: Prese-
d in te :  Andreea-  Teodora 
Shannak; Grefier: Mihaela 
Antronache Stanciu Pentru 
aceste motive, in numele legii, 
hotaraste Admite cererea formu-
lata de reclamanta Serban 
Gabriela, CNP 2750102090055, 
dom. in comuna Vladeni, sat 
Borsa, jud.Iasi, in contradictoriu 
cu paratul Serban Sica, CNP 
1740811090117, domiciliat in 
Braila, str.Alexandru Ioan Cuza, 
nr. 199, jud. Braila, citat prin 
publicitate, prin curator special 
Zorila Cristina Oana. Desface 
prin divort casatoria incheiata la 
data de 17.11.1993, inregistrata 
in registrul de stare civila al 
primariei municipiului Braila, 
jud.Braila, sub nr.1518 din data 
de 17.11.1993, din culpa para-
tului. Dispune efectuarea meniti-
unilor corespunzatoare pe actul 
de casatorie intregistrat in regis-
trul de stare civila al primariei 
municipiului Braila, jud.Braila, 
nr.1518 din data de 17.11.1993. 

Dispune ca reclamanta sa revina 
la numele purtat anterior casato-
riei, acela de Beloiu. Dispune ca 
autoritatea parinteasca asupra 
minorilor Serban Ana Maria, 
nascuta la 09.09.2004 si Serban 
Crist i ,  nascut  la  data de 
10.12.2008, sa fie exercitata 
exclusiv de reclamanta si stabi-
leste locuinta minorilor la mama 
reclamanta. Obliga paratul sa 
plateasca reclamantei ,  in 
favoarea minorilor, pensie de 
intretinere lunara in cuantum de 
1/3 din venitul minim net pe 
economia nationala (1/6 din 
venitul minim net pe economia 
nationala pentru fiecare minor), 
incepand cu data de 22.07.2016 
(data introducerii cererii) si pana 
la majorat. Ia act de faptul ca nu 
s-a solicitat acordarea cheltuie-
lilor de judecata. Executorie 
provizoriu de drept cu privire la 
stabilirea modului de exercitare 
a autoritatii parintesti, stabilirea 
locuintei minorilor si sumele 
datorate cu titlu de obligatii de 
intretinere pentru minori, 
conform art.448 C.proc, civ. Cu 
drept de apel in 30 de zile de la 
comunicare, cererea de apel 

urmand a fi depusa la judeca-
toria Iasi. Pronuntata in sedinta 
publica, 04.05.2017

SOMAȚII  
l Având in vedere ca prin acţi-
unea civilă ce face obiectul dosa-
rului nr 15857/55/2017 al 
Judecătoriei Arad, petenţii 
Marksteiner Petronela Manueala 
şi Coroamă Ionel Dumitru, cu 
domiciliul ales in Arad, str 
Nicolae Grigorescu, nr 9, ap 5, 
jud Arad, solicită dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de propri-
etate asupra imobilului teren 
intravilan in suprafaţă de 720 
mp, situate in comuna Șiria, sat 
Galşa, nr 534, jud Arad, inscris in 
CF nr 306573 Șiria, nr top 
237-238/b/1, asupra căruia este 
menţionată in cartea funciară ca 
proprietar Dragalina Floricza 
(căsătorită Badea), cei interesaţi 
sunt invitaţi să facă opoziţie faţă 
de această acţiune in termen de 1 
lună de la afişarea prezentei, in 
caz contrar urmând a se trece la 
judecarea cauzei. Termen de 
judecată  f ixa t  in  cauza : 
07.12.2017, sala 145, ora 11:00.

LICITAȚII  
l Consiliul Local Corbii Mari, 
judeţul Dâmboviţa, având sediul 
în satul Corbii Mari, comuna 
Corbii Mari, strada Primăriei, nr.6, 
judeţul Dâmboviţa, codul fiscal: 
4 4 0 2 6 1 2 ,  t e l e f o n / f a x : 
0245.716.065, e-mail: primaria_
cm@yahoo.com, scoate pentru 
concesiune prin licitaţie publică 
deschisă un imobil-teren, în supra-
față de 1.827mp, situat în punct 
„Gropării”, sat Ungureni, comuna 
Corbii Mari, pentru desfăşurarea 
unei activități comerciale, conform 
Hotărârii numărul 68/28.06.2017. 
Licitaţia publică va avea loc în 
data de  11.12.2017, ora 13.00, la 
sediul Primăriei Corbii Mari, 
judeţul Dâmboviţa, strada Primă-
riei, nr.6, satul Corbii Mari. Caietul 
de sarcini se ridică zilnic de la 
sediul instituţiei, între orele 9.00-
15.00, începând cu data de 
07.11.2017 şi până la data de 
06.12.2017, ora 15.00, contra 
sumei de 100Lei. Informaţii referi-
toare la licitaţie zilnic la telefon şi 
fax: 0245.716.065 şi la Biroul 
Juridic al instituţiei.

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timişoara, organizează licitaţie publică deschisă cu stri-
gare în data 23.11.2017 ora 10,00 la sediul din Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, pentru valorificarea prin 
vânzare a deşeurilor feroase şi neferoase cuprinse în caietul de sarcini nr. 25586/04.10.2017 după cum urmează:

Se licitează pentru fiecare poziție, întreagă cantitate de deşeu. La licitaţie pot participa  -  persoane 
juridice. Vizualizarea deşeurilor se poate face în zilele lucrătoare, între orele 8-14, la locul de depozitare, cu 
programare prealabilă la Șef Depozite tel. 0256308364, 0256258220. Avand în vedere necesitatea demolării 
anumitor structuri, igienizarea şi nivelarea terenului, precum şi repararea căilor de acces (daca este cazul), 
în urma degajării deşeurilor, se solicită participanţilor la licitaţie să prezinte implementarea unui sistem de 
management al calităţii, al mediului şi al  sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, respectiv OHAS 18001:2007. Participanţii la licitaţie trebuie să deţină autorizaţie de mediu 
valabilă, pentru colectarea şi valorificarea/eliminarea deşeurilor pentru care participa la licitaţie.

Deşeurile se vor ridica în maxim 20 zile de la încheierea contractului. Documentele de licitaţie se afla 
la Departament Achiziţii, din Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 şi se pot ridica contra sumei de 24 lei, care 
se achita la casieria unităţii intre orele 8-10;13-15 prin delegat sau de firma de curierat împuternicită de 
solicitant, care va plăti şi ridica documentaţia în numele solicitantului. Depunerea documentelor  înscrise 
în Instrucţiuni pentru participanţi se face la registratura societăţii din Str. Episcop Joseph Lonovici  nr.4, 
Timisoara,  pană cel tarziu în data de 22.11.2017 ora 10,00, Cota de cheltuieli de participare este de 300 lei 
şi nu se restituie participanţilor la licitaţie. În caz de neadjudecare licitaţia se repeta în 30.11.2017 ora 10,00, 
iar depunerea documentelor se va face  pană cel tarziu în data de 29.11.2017 ora 10,00, şi în data de 
07.12.2017 ora 10,00,  iar depunerea documentelor se va face pană cel tarziu în data de 06.12.2017 ora 
10:00. Informaţii suplimentare referitoare la documentele de licitaţie, se pot obtine de la Departament 
Achiziţii, telefon 0256/308338, fax 0256/430631   

Nr crt Denumire deșeu Cod deșeu U.M Preț de pornire
lei fără TVA/UM Cantitate Loc de 

depozitare

1 Deşeu fier vechi nepregătit 17 04 05 kg 1.1 1.700.000 Depozitul 
de 

materiale 
CET Sud, 

Calea 
Sagului 
nr.201

2 Deşeu tablă 17 04 05 kg 0.6 11.000

3 Deşeu span (feros) 17 04 05 kg 0.35 5.690

4 Deşeu aluminiu 17 04 02 kg 4.5 263,4

5 Deşeu cupru cu impurități 17 04 01 kg 17 1366,1

6 Deşeu alamă cu impurități 17 04 01 kg 12.5 1123,5

7 Deşeu span alamă 17 04 01 kg 10 35

8 Deşeu span bronz 17 04 01 kg 10 68

9 Deşeu span cupru 17 04 01 kg 10 1

10 Deşeu span aluminiu 17 04 02 kg 2.5 46

11 Deşeu componente 
electrice și electronice 20 01 36 kg 0.8 2480,8

12 Deşeu acumulatori statici 16 06 01* kg 2.2 1255

13 Deşeu plastic 17 02 03 kg 0.2 2309,5

14 Deşeu hârtie 20 01 01 kg 0.2 1173,4
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l Comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi, organizează licitaţie publică 
deschisă în data de 14.11.2017- 
orele 10.00 pentru concesionare 
teren în suprafaţă de 397 mp, 
situat în sat Valea Adanca, NC 
81392- pentru folosinţă agricolă. 
Preţul minim de pornire al licita-
ţiei publice deschise este de 819 
Lei/ an. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 13.11.2017, orele 
16.00. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
Costul Caietului de sarcini este 
de 50 Lei. 

l SC Elbama Star SRL prin 
administrator judiciar, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunurilor mobile aflate in patrimo-
niul societatii debitoare, respectiv: 
excavator Volvo 390 + accesorii an 
de fabricatie 1999 cu pret de 
pornire a licitatiei de 92.000 lei 
(fara TVA) si Autosasiu Bascu-
lanta DAC cu pret de pornire a 
licitatiei de 6.000 lei (fara TVA). 
Vanzarea la licitatie publica se 
efectueaza conform hotararii 
Adunari i  Creditor i lor  din 
06.11.2017. Licitatiile publice vor 
avea loc pe data de: 14.11.2017, 
21 .11 .2017 ,  28 .11 .2017  s i 
05.12.2017, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare 
la tel. 0344104525.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii nr.40, Județul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului 
privat al municipiului Olteniţa, 
situat în municipiul Olteniţa, str. 
Digului nr.112, în suprafață de 
300mp, cu destinaţia “construire 
locuință”, în conformitate cu 
prevederile Regulamentulului 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiilor publice pentru 
concesionarea /închirierea /
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/ închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului 
public al municipiului Oltenițta, 
a p r o b a t  p r i n  H . C . L . 
nr.169/31.10.2013, cu modificările 
ulterioare, cât şi cu prevederile 
Legii nr.215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Data, ora şi locul de deschidere a 
ofertelor: 13.12.2017, ora 11:00, la 
sediul Primăriei municipiului 
Oltenița, b-dul Republicii, nr.40. 
Prețul minim de începere al licita-
ției: 0,095eur o/mp /an (curs 
B.N.R.), la data efectuării plății. 
Ofertanții pot depune ofertele 
până la data şi ora limită de: 
12.12.2017, ora 11:00, la registra-
tura Primăriei municipiului Olte-
nița din b-dul Republicii nr.40, 
într-un singur exemplar original. 

Documentele licitației se vor pune 
la dispoziție începând cu data de 
03.11.2017 la sediul Primăriei 
municipiul Oltenița, b-dul Repu-
blicii nr.40, etaj 2, camera 22. 
Prețul de achiziție al caietului de 
sarcini este de 20 lei şi se va achita 
la casieria Primăriei municipiului 
Oltenița. Ofertanții sunt obligați 
să depună până la termenul limită 
de primire a ofertelor, dovada 
achitării garanției de participare şi 
a contravalorii caietului de sarcini. 
Durata concesiunii: pe durata 
existenței construcției. Anunțul 
privind licitația publică deschisă 
pentru concesionarea terenului de 
mai sus, va fi afişat la panoul de 
afişaj al primăriei începând cu 
data de 03.11.2017. Solicitări de 
clarificări cu privire la documen-
taţia de atribuire pot fi depuse la 
sediul Primăriei municipiului 
Olteniţa, Birou Registratură, sau 
pot fi transmise prin fax la nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofertanții 
rămân angajați prin termenii ofer-
telor lor: până la încheierea 
contractului. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătura cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului de 
concesiune, precum şi a celor 
privind acordarea de despăgubiri 
se realizează potrivit prevederilor 
<LLNK 12004   554 10 201   0 
47>Legii contenciosului adminis-
trativ  nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. Acţi-
unea în justiţie se introduce la 
secţia de contencios administrativ 
a tribunalului în a cărui jurisdicţie 
se află sediul concedentului. Data 
transmiterii spre publicare a anun-
țului: 06.11.2017. Primar Ţone 
Petre, Întocmit Zavalaş Liviu.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii nr.40, Județul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087, anunță, organi-
zarea licitației publice cu strigare 
pentru închirierea unui spațiu 
aparținând domeniului privat al 
municipiului Oltenița, în supra-
față totală de 39,94mp, situat în 
municipiul Oltenița, b-dul Repu-
blicii nr.16, cu destinația spațiu 
comercial, licitație publică orga-
nizată în conformitate cu preve-
derile Regulamentului privind 
organizarea şi desfăşurarea licita-
ţiilor publice pentru concesio-
narea/închirierea/vânzarea 
bunurilor aparţinând domeniului 
privat/închirierea bunurilor apar-
ţinând domeniului public al 
municipiului Oltenița, cu modifi-
cările ulterioare, căt şi cu preve-
derile Legii nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Data, ora şi locul de deschi-
dere a ofertelor: 13.12.2017, ora 
11:30, la sediul Primăriei munici-
piului Oltenița, b-dul Republicii 
nr.40. Prețul minim de începere al 

licitației este echivalentul în lei la 
data efectuării plății a 4,51 euro/
mp/lună (curs B.N.R.) cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. Pasul 
de creştere al licitației este de 
10%. Ofertanții pot depune docu-
mentațiile necesare participării la 
licitație până la data şi ora limită 
de: 12.12.2017, ora 11:00, la regis-
tratura Primăriei municipiului 
Oltenița, într-un singur exemplar 
original. Documentele licitației se 
vor pune la dispoziție începând 
cu data de 03.11.2017 la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii nr.40, etaj 2, 
camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei 
şi se va achita la casieria Primă-
riei municipiului Oltenița. Ofer-
tanții sunt obligați să depună 
până la termenul limită de 
primire a documentațiilor nece-
sare participării la licitație, 
dovada achitării garanției de 
participare, a contravalorii caie-
tului de sarcini şi a taxei de parti-
cipare la l ic itație .  Durata 
închirierii: 5 ani, cu posibilități de 
prelungire, conform caietului de 
sarcini. Anunțul privind licitația 
publică cu strigare pentru închiri-
erea spațiului de mai sus, va fi 
afişat la panoul de afişaj al primă-
r ie i  începând cu  data  de 
03.11.2017. Solicitări de clarificări 
cu privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi 
t ransmise  pr in  fax  la  nr. 
0242.515.087, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înainte 
de data limită pentru depunerea 
ofertelor. Durata în care ofer-
tanții  rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la 
încheierea contractului. Data 
transmiterii spre publicare a 
anunțului: 06.11.2017. Primar 
Ţone Petre, Întocmit Zavalaş 
Liviu.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator av. Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al ADV 
Automotive Professional SRL, 
desemnat prin Sentinta nr. 3168 
din data de 10.12.2015, pronun-
tata in dosar nr. 1434/93/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, 
anunta scoaterea la vanzare prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile constand in 2 bucati 
digital video recorder, 10 bucati 
sistem multimedia pentru tetiera, 
2 bucati modulator FM, 3 bucati 
sistem de divertisment, 3 bucati 
modulator wireless, 1 bucata 
multifunctionala audio aflate in 
proprietatea ADV Automotive 
Professional SRL in valoare 
totala de 158 euro exclusiv TVA. 
Vanzare a bunurilor mobile apar-
tinand societatii falite se va orga-
niza in data de 17.11.2017 ora 
14,00 prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor vinde la 

termenul de licitatie stabilit, se 
vor organiza ale 9 (noua) licitatii 
c u  s t r i g a r e  i n  d a t e l e  d e 
2 4 . 1 1 . 2 0 1 7 ,  0 8 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
1 5 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  2 2 . 1 2 . 2 0 1 7 , 
1 2 . 0 1 . 2 0 1 8 ,  1 9 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
26.01.2018, 02.02.2018 si de 
09.02.2018, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau 
prin virament bancar. Costul unui 
caiet de sarcini este de 150 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel.021.227.28.81.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B 
- dul Carol I, nr. 73, jud. Mehe-
d inţ i ,  J25 /173 /1996 ,  CIF: 
8347596, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite 
în dosar nr. 5772/101/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinți, 
prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL reprezen-
tata de Popescu Emil, cu sediul 
ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare la preturi dimi-
nuate cu 15% fata de preturile 
s tabi l i te  pr in  raportul  de 
evaluare: - stoc rame de ochelari 
in suma de 115566,00 lei; - stoc 
lentile de ochelari in suma de 
232509,00 lei; - stoc accesorii 
ochelari  in suma de 1598,00 lei; - 
obiecte de inventar in suma de 
6498,25,00 lei. Preţurile nu includ 
T.V.A. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr .Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 14.11.2017 orele 
1400. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna 
o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 250,00 lei cu cel puțin 2 
(două) ore înainte de ora licitației. 
Contul unic de insolvență al debi-
toarei SC Ortoptimed SRL Dr. Tr. 
Severin este: RO32 CARP 0260 
0075 9558 RO01 deschis la Patria 
Bank SA Sucursala Dr. Tr. 
Severin. Invităm pe toti cei care 
vor să participe la şedinţa de lici-
taţie din data de 14.11.2017 să 
depună oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achi-
tată garanția de licitație şi contra-
valoarea caietului de sarcină 

până la data de 14.11.2017 orele 
12,00 la adresa menționată ante-
rior respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi. In cazul neva-
lorificarii bunurilor mobile 
descrise anterior la data de 
14.11.2017, licitația publică cu 
strigare se va relua la data de 
28.11.2017, respectiv 13.12.2017 
la aceiaşi ora şi în aceleaşi 
condiții. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Precizăm 
faptul că bunurile mobile descris 
mai sus se vând libere de sarcini, 
precum ipoteci, garanții reale 
mobiliare sau drepturi de retenție, 
de orice fel, ori măsuri asigura-
torii cu exceptia masurilor asigu-
ratorii sau masurilor preventive 
specifice, instituite in cursul 
procesului penal conform dispo-
zițiilor art. 53 din Legea 85/2006. 
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, 
str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul 
Mehedinţi, telefon 0742592183, 
tel./fax  : 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL.

l Dosar de executare nr. 
2263/2015.  Anunţ  pr iv ind 
vânzarea bunurilor imobile/
ansamblului de bunuri imobile. 
Anul 2017 luna 12 ziua 08. În 
temeiul prevederilor art. 250 alin. 
(2) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, vă facem cunoscut că în 
ziua de 08, luna decembrie, ora 
10:00, anul 2017 , în localitatea 
Sicula, str. Principala , nr. 200 , se 
vor vinde la licitaţie, următoarele 
bunuri imobile, proprietate a 
debitorului/terţei persoane SC 
Zooserv Reproduction SRL, 
prima licitaţie/licitaţia a cladirilor 
si terenul aferent acestora -a: a) 
clădire/părţi de clădire/ansamblu 
de clădiri în suprafaţă de totala 
de 10390 mp compusă din birouri 
= 268 MP; grup sanitar=28 MP; 
atelier mecanis= 175 MP; cabina 
p o a r t a = 1 1  m p ;  c e n t r a l a 
termica=240 mp; birouri sector 
pompe=46 mp; grup electic =12 
mp; platforma betonata=9600 mp 
şi construită şi teren aferent în 
suprafaţă de 18495 MP, situate în 
localitatea Sicula, nr. 651, preţ de 
evaluare/de pornire al licitaţiei  
428054 lei (exclusiv TVA*)), 
Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să 
înştiinţeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei inte-
resaţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să se prezinte la 
termenul de vânzare la locul fixat 
în acest scop şi până la acel 
termen să prezinte oferte de 

cumpărare. Pentru participarea 
la licitaţie ofertanţii depun, cu cel 
puţin o zi înainte de data licita-
ţiei, următoarele documente: a) 
oferta de cumpărare; b) dovada 
plăţii taxei de participare sau a 
constituirii garanţiei sub forma 
scrisorii de garanţie, reprezen-
tând 10% din preţul de pornire a 
licitaţiei. Plata taxei se va efectua 
î n  c o n t u l  I B A N 
RO92TREZ024211802501XXXXX, 
beneficiar Comuna Sicula, cod de 
identificare fiscală 3519046, 
deschis la Trezoreria Ineu, Jud.
Arad; c) împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; d) 
pentru persoanele juridice 
române, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de 
oficiul registrului comerţului; e) 
pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; f) pentru 
persoanele fizice române, copie de 
pe actul de identitate; g) pentru 
persoanele fizice străine, copie de 
pe actul de identitate/paşaport; h) 
declaraţia pe proprie răspundere 
a ofertantului prin care certifică 
faptul că nu este persoană inter-
pusă cu debitorul. Cumpărăto-
rului îi revine obligaţia de a 
respecta prevederile legale 
speciale, cum ar fi obligaţiile de 
mediu, obligaţiile de conservare a 
patrimoniului naţional sau altele 
asemenea, lor. Pentru informaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0257326008.

PIERDERI  
l SC Adaris Prodimpex SRL, cu 
sediul in Bucuresti, bd. Iuliu 
Maniu, nr. 160, bl. I, sc. C, et. 4, 
ap. 85, sector 6, numar de inregis-
trare la ORC J40/27010/1992, cod 
unic de inregistrare 4598218 
declara pierdut si nul certificatul 
de inregistrare ONRC seria B nr. 
0396413/20.12.2004 si certificatul 
constatator emis pentru sediul 
social din Bucuresti, bd. Iuliu 
Maniu, nr. 160, bl. I, sc. C, et. 4, 
ap. 85, sector 6. 

l Pierdut certificat inregistrare si 
certificat constatator activitati 
Vlascom SRL, J23/679/2000, CUI 
13426491. Declaram nule. 

l Bălaşa Marcel declar pierdut şi 
nul ADR certificat de pregătire 
profesională emis de A.R.R. 
Bucureşti, cu seria 106717.

l P.F.A. Roibu V. Cristina cu 
sediul în Bucureşti, sector 5, bld. 
Regina Elisabeta nr. 59, C.U.I. 
32948360, declar pierdut şi nul 
certificatul de înregistrare.

l Pierdut Atestat ADR eliberat 
de ARR Dolj pe numele Verdeş 
Robert. Se declară nul.

l Pierdut facturier seria DJ 
SAVA nr.3350-3400 aparţinând 
SC Sava SRL Craiova. Se declară 
nul.


