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OFERTE SERVICIU
l Fabrica de cherestea din județul 
Hunedoara, lângă Hațeg, angajează 
muncitori calificați/necalificați, salariul 
2 .500/3 .000Lei / lună.  Relaț i i  la 
tel.0744.665.656.

l Bewell Therapies angajeaza terapeuti 
specializati in arta masajului thai, ce 
detin diplome eliberate de Scolile Regale 
Thailanda, cu experienta in domeniu de 
2 ani, continuu. Avantaj cunoscatorilor 
de limba thai. Contact: delia@thaithe-
rapy.ro.

l Școala Gimnazială Calopăr, cu sediul 
în Comuna Calopăr, Str.Principală, 
nr.182, jud.Dolj, Tel./Fax: 0251.350.581, 
partener în proiect, anunță scoaterea la 
concurs în data de 10.12.2018, în cadrul 
proiectului POCU/18/4/1/101871- 
„Promovarea incluziunii și combaterea 
sărăciei în zonele marginalizate prin 
activități inovative”, a unui post de 
expert program SDS ciclul primar, 
pentru perioada decembrie 2018-iunie 
2019. Depunerea dosarelor: până la 
06.12.2018, ora 12.00. Informații supli-
mentare la sediul unității școlare, pe 
pagina web a proiectului, sau la numărul 
de telefon menționat, în intervalul orar 
08.00-12.00.

l Inspectoratul de Stat în Construcții- 
I.S.C. anunță: Inspectoratul de Stat în 
Construcții- I.S.C. scoate la concurs 
următoarele funcţii contractuale de 
execuţie vacante pe perioadă nedetermi-
nată: 1 post expert, grad profesional 
debutant la Compartimentul Secreta-
riat- Registratură, Inspectoratul de Stat 
în Construcții- I.S.C.- aparat central; 1 
post expert, grad profesional debutant la 
Compartimentul Registratură, Inspecto-
ratul de Județean în Construcții Boto-
șani,  Inspectoratul Regional în 
Construcții Nord-Est. Proba scrisă a 
concursului se va desfășura în data de 
10.12.2018, ora 10.00 la sediul Inspecto-
ratului de Stat în Construcții- I.S.C. din 
București, str.C.F.Robescu, nr.23, sector 
3. Data și ora interviului se afișează 
obligatoriu odată cu rezultatele la proba 

scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 15 zile de la 
data publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcții - I.S.C., etajul 5, camera 3. 
Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia se vor afișa la sediul Inspec-
toratului de Stat în Construcții- I.S.C. și 
pe site-ul I.S.C. (www.isc.gov.ro). Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
numărul de telefon 021.318.17.00 inte-
rior 126.

l Centrul Cultural „Bucovina”, cu 
sediul în localitatea Suceava, str.Univer-
sității, nr.48, județul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant corespunzător funcției contrac-
tuale de execuție: 1.Inspector de speciali-
tate grad debutant la Biroul achiziții 
publice. Condițiile de participare: cetă-
ţenie română; fără antecedente penale; 
cunoașterea limbii române vorbit și scris; 
studii economice superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență; 
nu necesită vechime, conform  HGR 
286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare. Concursul se va desfășura la 
sediul Centrului Cultural “Bucovina” 
din Suceava, str.Universității, nr.48, 
etajul III, după cum urmează: Proba 
scrisă în data de 11.12.2018, 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 institu-
ției, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
apariția anunțului în Monitorul Oficial 
(data afișării anunțului la sediul institu-
ției și pe site-ul acesteia). Relaţii supli-
mentare la sediul: din str.Universității, 
nr.48,  telefon/fax: 0230.551.372, e-mail: 
contact@centrulculturalbucovina.ro.

l Primăria Comunei Osica de Jos, 
judeţul Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie, după cum urmează: A.Denu-
mirea funcţiei publice deţinute: -1 post 
funcţie publică de execuţie vacantă, de 
referent de specialitate, clasa II, grad 
profesional debutant, în cadrul Compar-
timentului Relaţii cu publicul. B.Probe 
de concurs: 1.Selecţia dosarelor de 

înscriere; 2.Proba scrisă; 3.Interviul. 
C.Condiţii de desfășurare a concursului: 
1.Data până la care se depun dosarele de 
înscriere: 06.12.2018, ultima zi de depu-
nere a dosarelor de înscriere; 2.Data 
probei scrise: 17.12.2018; 3.Data probei 
de interviu: 21.12.2018; 4.Ora și locul 
desfășurării probelor: sediul Primăriei 
Comunei Osica de Jos, judeţul Olt, din 
Str.Dealul Mic, nr.2, -Proba scrisă- ora 
10.00; -Interviul -ora 10.00. D.Condiţii 
de participare la concurs: Condiţii gene-
rale: Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; E.
Numele membrilor propuși, reprezen-
tanţi ai Comunei Osica de Jos, pentru a 
face parte din comisia de concurs si din 
comisia de soluţionare a contestaţiilor; 
Comisia de concurs: -Torcea Daniela 
-secretar al Comunei Osica de Jos; 
-Rîmboiu Alexandra -consilier superior 
în cadrul Compartimentului Personal, 
Salarizare, Relaţia cu ANFP. Comisia de 
soluţionare a contestaţiilor: -Popescu 
Virginia -consilier superior în cadrul 
Compartimentului Asistenţă Socială; 
-Docu Cristina -inspector în cadrul 
Compartimentului Taxe și Impozite. 
Secretar comisii: Matei Adriana-Doina 
-referent superior în cadrul Comparti-
mentului Financiar-Contabilitate. F.
Bib l iograf ie  propusă :  1 .Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare; 2.Legea 
nr.7/2004, privind Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
3.Constituţia României, republicată; 4.
Legea nr.544/2001, privind liberul acces 
la informaţiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 
5.Hotărârea Guvernului nr.123/2002, 
pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a Legii nr.544/2001, 
privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările și comple-
tările ulterioare; 6.Hotărârea Guvernului 
nr.1723/2004, privind aprobarea Progra-
mului de măsuri pentru combaterea 

birocraţiei în activitatea de relaţii cu 
publicul, cu modificările și completările 
ulterioare; 7.Legea nr.52/2003, privind 
transparenţa decizională în adminis-
traţia publică, republicată; 8.Legea 
nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată cu modifică-
rile și completările ulterioare; 9.Legea 
nr.24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 10.Ordonanţa 
Guvernului nr.27/2002, privind regle-
mentarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; G.Menţiune: Dosarul de 
concurs se întocmește conform prevede-
rilor art.49 din HG nr.611/2008 și se 
depune în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului privind organizarea 
concursului, în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Pentru a fi 
declaraţi admiși candidaţii trebuie să 
obţină la fiecare probă minim 50 puncte.

l Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea  funcţiei publice de execuţie 
vacantă de consilier clasa I, grad profesi-
onal superior în cadrul Compartimen-
tului Tehnic - Biroul Monitorizare și 
Îndrumare a Unităţilor de Învăţământ și 
Întreprinderilor Publice - Aparatul de 
Specialitate al Primarului municipiului 
Râmnicu Sărat. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat în data de 19.12.2018, ora 10,00 - 
proba scrisă, iar interviul va avea loc în 
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data și ora 
susţinerii interviului se vor afișa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Condiţiile de 
participare, la concursul menţionat mai 
sus, sunt cele prevăzute în art. 54 si 57 
alin. (1), (2), (3), (4), (5) din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici republicată, actualizată 
precum si cele specifice prevăzute în fișa 
postului și anume: - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în știinte inginerești; - minimum 7 
ani vechime în specialitatea studiilor. 
Aceste condiţii de participare la concurs 
se vor afișa la sediul Primăriei munici-
piului Râmnicu Sărat, precum și pe 
site-ul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat www.primariermsarat.ro. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun în peri-
oada 16.11.2018 – 05.12. 2018.  Coordo-
nate de contact: - sediul instituţiei: str.
Nicolae Bacescu, nr.1, mun. Râmnicu 
Sărat,  numărul de telefon este 
0238561946, numărul de fax este 
0238561947, adresa de e-mail primarie_
rmsarat@primariermsarat.ro. persoana 
de contact: Georgiana Horohai, șef birou 
resurse umane.

l Primăria Orașului Vicovu de Sus, cu 
sediul în localitatea Vicovu de Sus, 
strada Primăriei, nr.4-6, judeţul Suceava, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuție de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant- 2 
posturi. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Orașului Vicovu de Sus 
astfel: -Proba scrisă în data de 
17.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 20.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent; 
-vechimea în specialitatea studiilor nu 
este necesară. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 

termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Orașului Vicovu de 
Sus. Relaţii suplimentare și coordonatele 
de contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul instituției: Primăria 
Orașului Vicovu de Sus. Persoană de 
contact: Nistor Corina -consilier asistent, 
telefon/fax: 0230.413.343, e-mail: corina.
nistor1989@yahoo.com.

l Orasul Novaci - Primaria, organizeaza 
concurs de ocupare  a 1 (una) functie de 
administrator public din cadrul prima-
riei orasului Novaci. Concursul consta 
intr-o proba scrisa si o proba interviu, 
organizat in data de 12.12.2018,ora 
10:00, respectiv 14.12.2018, ora 10:00 la 
sediul Primariei orasului Novaci. Data 
limita de inscriere la concurs este 
29.11.2018,ora 16:00 la Compartimentul 
Resurse Umane,  relatii suplimentare se 
pot obtine la  telefonul 0253/466221. 
Candidatii trebuie sa indeplineasca 
cumulativ urmatoarele: Conditii gene-
rale stabilite conform art.3 din HG 
nr.286/2011 si anume: -are cetatenia 
romana, cetatenie a altor state member 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic Euro-
pean si domiciliul in Romania; -cunoaste 
limba romana, scris si vorbit; -are varsta 
minima reglementata de prevederile 
legale; -are capacitate deplina de exer-
citiu; -are o stare de sanatate corespun-
zatoare postului pentru care candideaza, 
atestata pe baza adeverintei medicale 
eliberate de medicul de families au de 
unitatile sanitare abilitate; -indeplineste 
conditiile de studii si, dupa caz, de 
vechime sau alte conditii specifice 
potrivit cerintelor postului scos la 
concurs; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru savarsirea unei infractiuni contra 
umanitatii, contra statului ori contra 
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu 
serviciul, care impiedica infaptuirea 
justitiei, de fals ori a unor fapte de 
coruptie sau a unei infractiuni savarsite 
cu intentie, care ar face-o incompatibila 
cu exercitarea fuctiei, cu exceptia situa-
tiei in care a intervenit reabilitarea. 
Conditii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lenta; -vechime in administratie publica 
minim 2 ani; -vechime in munca minim 
15 ani; -absolvent cursuri de manage-
ment; -Apt medical (Medicina Muncii).

l Inspectoratul Teritorial de Muncă 
București, cu sediul în str. Radu Vodă 
nr.26-26 A, sector 4, București, organi-
zează concurs în vederea ocupării unei 
funcţii publice de execuţie vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent în cadrul Serviciului Economic, 
Financiar și Achiziţii Publice -Biroul 
Financiar Contabilitate. Concursul se 
desfășoară la sediul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă București din str. 
Radu Vodă nr.26-26 A, sector 4, în data 
de 17.12.2018, ora 11 -proba scrisă. 
Data și ora susţinerii interviului se va 
afișa odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun la sediul Inspectoratului Teri-
torial de Muncă București -Biroul 
Resurse Umane, în perioada 16.11 
-05.11.2018 inclusiv.  Condiţiile  de 
participare sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor economice; 
-vechime minimă în specialitatea studi-
ilor: 1 an. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la doamna Chivu Valerica, 
inspector: str. Radu Vodă nr.26-26 A, 
s e c t o r  4 ,  B u c u r e ș t i ,  t e l e f o n  
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l Primăria Municipiului Oltenița orga-
nizează concurs de recrutare în vederea 
ocupării unei funcții publice de execuție 
vacante. -un post ”consilier grad profesi-
onal superior” în cadrul Direcției Admi-
nistrație publică locală - Compartiment 
Registru agricol. Condiții de participare 
la concurs: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă in 
domeniul agricultură, medicină veteri-
nară; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 7 ani. Concursul constă în 
proba scrisă (17.XII.2018 - ora 10,00) şi 
interviu (se va susține în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise), la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până 
la data de 05.XII.2018 la sediul Primă-
riei municipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii nr.40. Condițiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele necesare 
pentru dosarul de înscriere se afişează la 
sediul Primăriei Oltenița şi publicate pe 
site-ul acesteia. Relații suplimentare se 
pot obține de la Serviciul Resurse umane 
-tel. 0242.515.770, e-mail: secretariat.
primariaoltenita@gmail.com, persoană 
de contact -Postelnicu Larisa, Șef 
serviciu R.u.

l Unitatea Administrativ -Teritorială 
Municipiul Sebeş organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă determinată a unor posturi 
contractuale de execuție vacante din 
cadrul Unității de Management şi 
Implementare a proiectului “Partene-
riat pentru acces egal la educație”-cod 
proiect 107777, posturi în afara organi-
gramei, după cum urmează: Educator 
-1 post. -Candidatul trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de 
art.3 din H.G. NR.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractuaal din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. -Studii medii: liceu 
pedagogic/ institut pedagocic sau echi-
valent; -Vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 2 ani. Mediator şcolar -1 
post. Condiții de participare pentru 
postul de  Mediator şcolar - personal 
contractual. -Candidatul trebuie să 
îndeplinească condițiile generale prevă-
zute de art.3 din H.G. nr.286/
2011pentru aprobarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice; -studii medii/ post-
liceale; -vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 1 an; -Certificat absolvire 
Curs de formare profesională cu speci-
alizarea mediator şcolar sau echivalent; 
-Vechime specifică în mediere şcola-
ră:minim 1 an. Consilier şcolar -1 post. 
Condiții de participare pentru postul de 
Consilier  şcolar -personal contractual. 
-Candidatul trebuie să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 
din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului -cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. 
-Studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 1 an; 
-Certificat absolvire Curs de consiliere 
şi orientare şcolară /Program de prega-
tire psihopedagogică sau echivalente; 
-Vechime specifică  in consiliere şcolara 
/activități didactice /psihopedagogie: 
minim 1 an; -Certificat ECDL /Certi-
ficat absolvire curs Analist programator 
sau echivalent. Animator socioeducativ 
-1 post. Candidatul trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute de 
art.3 din H.G. NR.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractuaal din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. -Studii medii liceu 
pedagogic /institut pedagocic sau echi-
valent; -Vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 1 an; -Certificat absolvire 
curs Animator socioeducativ sau echi-
valent. Probele stabilite pentru posturile 
scoase la concurs sunt:  proba scrisă şi 
interviul. Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului: -11.12.2018, ora 10:00 
Sebeş, (Parcul Arini, nr.1 -sediul Primă-
riei Municipiului Sebeş) -proba scrisă;  
-17.12.2018,ora 10,00 Sebeş, (Parcul 
Arini, nr.1 -sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş) -proba interviu. Termenul 
de depunere al dosarului de înscriere: 
04.12.2018, ora 16,00; La depunerea 
dosarelor, actele se prezintă în copie şi 
în original. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Municipiului 
Sebeş.

l U.A.T. Municipiul Sebeş organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a  unei funcţii 
publice de execuţie vacantă de: 1. Polițist 
local, clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Sebeş 
-Comp. Circulație Rutieră -Id Post: 
497794. Probele stabilite pentru postul 
de Poliţist local: proba scrisă şi interviul. 
Data, ora şi locul desfăşurării concur-
sului: -18.12.2018, ora 11:00 Sebeş, 
Parcul Arini, nr. 1 (sediul Primăriei 
Municipiului Sebeş) -proba scrisă;  
-21.12.2018, ora 11:00 Sebeş, Parcul 
Arini, nr. 1 (sediul Primăriei Munici-
piului Sebeş) -proba interviu; Termenul 
de depunere al dosarului de înscriere: 
-05.12..2018 , ora 16:00.  Condiţii de 
participare pentru postul de Poliţist 
local, clasa I, grad profesional debutant 
din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Sebeş 
-Comp. Circulație Rutieră: -candidatul 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 -privind Statutul funcţiona-
rilor publici cu modificările şi completă-
rile ulterioare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă  în specialitățiile -stiințe juridice, 
ştiințe economice sau administrație 
publică;  -vechime în specialitatea studi-
ilor:  0 ani; -aviz psihologic valabil 
pentru îndeplinirea funcţiei publice de 
poliţist local.

l Primăria Comunei Valea Stanciului, 
str.Arh.Cezar Lăzărescu, nr.29, județul 
Dolj, telefon/fax: 0251.352.025, organi-

zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: referent debu-
tant la Serviciul Situaţii de Urgență, 
conform HG nr.286/23.03.2011, modifi-
c a t ă  ş i  c o m p l e t a t ă  p r i n  H G 
nr.1027/2014. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
14.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 20.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; -nu necesită 
vechime. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul Oficial al 
României, la sediul instituției. Infor-
mații suplimentare se vor obține de la 
sediul Primăriei Valea Stanciului, 
j u d e ţ u l  D o l j ,  s a u  l a  t e l e f o n : 
0749.099.560. Persoană de contact: 
domnul Sabău Nicolae.

l Primăria Comunei Scoarța, cu sediul 
în localitatea Scoarța, strada Principală, 
numărul 110, judeţul Gorj, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant, aflat în cadrul Biroului 
Achiziții Publice, Protecția Mediului şi 
Administrativ, din Aparatul de speciali-
tate al Primarului Comunei Scoarța, 
județul Gorj. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei Scoarța, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
17.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 19.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă; -vechime: 
vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției publice- 
0  an i ;  - cand ida ţ i i  t r ebu ie  să 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute la art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul Funcţionarilor Publici, 
republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Scoarța. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituției Primăria 
Comunei Scoarța, persoană de contact: 
Stamatoiu Ioana-Loredana -consilier, 
telefon/fax: 0769.643.446/0253.280.222, 
e-mail: loredana.stamatoiu@yahoo.com.  

l Ansamblul Folcloric al Județului Iaşi, 
cu sediul în localitatea Iaşi, strada 
Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante de execuție, conform HG 
nr.286/23.03.2011: 1.Recuziter, M, debu-
tant, cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite cumulativ de către 
candidați: a)Să aibă studii medii absol-
vite (nu se cere diplomă de bacalaureat); 
b)Să nu aibă antecedente penale care să 
interzică exercitarea funcției de gesti-
onar; c)Să posede abilități şi cunoştințe 
de bază în domeniul croitoriei; d)
Vechime- nu este cazul. 2.Îngrijitor, G, 
debutant, cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite de către candidați: a)
Să aibă studii generale sau echivalent; b)
Vechime- nu este cazul. Pentru toate 
funcțiile menționate mai sus concursul 
se va desfăşura pe următoarele etape: a)
Selecția dosarelor- în data de 04.12.2018, 

ora 14.00; b)Proba practică- în data de 
11.12.2018, ora 9.00; c)Proba interviu- în 
data de 14.12.2018, ora 9.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs la sediul Ansamblului Folcloric 
al Județului Iaşi, situat în Municipiul 
Iaşi, Șoseaua Bucium, nr.80, Corp A, 
până luni, 03.12.2018, ora 16.00. Probele 
concursului se vor susține la adresa mai 
sus menționată. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul Folcloric 
al Județului Iaşi, Șoseaua Bucium, nr.80, 
tel.0741.043.699, e-mail: ansamblulfol-
cloric_iasi@yahoo.com. Anunțul detaliat 
privind desfăşurarea concursului, 
precum bibliografia de concurs sunt 
afişate la avizierul Ansamblului 
Folcloric al Județului Iaşi şi pe site-ul 
Consiliului Județean Iaşi, la adresa: 
www.icc.ro.

l Ansamblul Folcloric al Județului Iaşi, 
cu sediul în localitatea Iaşi, strada 
Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul Iaşi, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar vacante 
de  execuț ie ,  conform HG nr. 
286/23.03.2011: 1. Instrumentist (nai), 

M, debutant, normă întreagă, perioadă 
determinată - 12 luni, un post. Condiții 
care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a) Studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; b) Experi-
ență scenică de cel puțin un an ca 
instrumentist -naist într-un ansamblu 
sau orchestră cu specific folcloric. 
Concursul se va desfăşura pe următoa-
rele etape: a) Selecția dosarelor- în data 
de 26.11.2018, ora 14.00; b) Proba prac-
tică- în data de 04.12.2018, ora 9.00; c) 
Proba interviu- în data de 10.12.2018, 
ora 9.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs la sediul 
Ansamblului Folcloric al Județului Iaşi, 
situat în municipiul Iaşi, Șoseaua 
Bucium, Nr.80, Corp A, până vineri, 
23.11.2018, ora 14.00. Probele concur-
sului se vor susține la adresa mai sus 
menționată. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: Ansamblul 
Folcloric al Județului Iaşi, Șoseaua 
Bucium, nr.80, tel.0741.043.699, e-mail: 
ansamblulfolcloric_iasi@yahoo.com. 
Anunțul detaliat privind desfăşurarea 
concursului, precum bibliografia de 
concurs sunt afişate la avizierul Ansam-
blului Folcloric al Județului Iaşi şi pe 
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site-ul Consiliului Județean Iași, la 
adresa: www.icc.ro.

l Primăria Petrești, cu sediul în locali-
tatea Petrești, strada Principală, nr.1, 
judeţul Dâmboviţa, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator la Centrul de 
zi pentru copii, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
11.12.2018, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 14.12.2018, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): medii 
liceale finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -fără vechime; -clinic sănătos; 
-vârsta minimă de 18 ani; -fără antece-
dente penale. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Petrești. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Petrești, persoană de 
contact :  I l ie  Adel ina,  te lefon: 
0245.730.084, e-mail: primariapetres-
tidb@yahoo.com.

l Primăria Orașului Recaș, cu sediul în 
Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul 
Timiș, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei publice de execuție de 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant, vacantă la Serviciul Economic 
-Compartimentul Impozite și Taxe, 
Executare silită și Casierie. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice pentru funcția publică de execuție 
de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul: științe juridice; -cunoștințe de 
operare pe calculator: nivel mediu, dove-
dite prin documente care să ateste deți-
nerea competențelor (certificate /atestat 
/diplomă); -fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Condiţii de desfășurare: 
-concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Orașului Recaș, Calea Timi-
șoarei, nr.86, astfel: -Selecţia dosarelor în 

termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 
data expirării termenului de depunere a 
dosarelor; -Proba scrisă se va desfășura 
în data¬ 19.12.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Orașului Recaș, Calea Timi-
șoarei, nr.86, județul Timiș; -Proba 
interviu se va desfășura la sediul Primă-
riei Orașului Recaș, Calea Timișoarei, 
nr.86, județul Timiș, data și ora  vor fi 
comunicate ulterior. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Orașului Recaș, judeţul 
Timiș. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din HG 
611/2008, modificată și completată de 
HG 1173/2008 și de HG nr.761/2017. 
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa 
postului, precum și alte date necesare 
desfășurării concursului se afișează la 
locul de desfășurare a concursului și pe 
site-ul primăriei: www.primariarecas.ro

l Primăria Orașului Murfatlar, cu 
sediul în localitatea Murfatlar, strada 
Calea Dobrogei, nr.1, județul Constanţa, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual aprobat 
prin HG nr.286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: referent debutant, post 
vacant contractual, pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: nu se solicită. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă în data de 
11.12.2018, ora 10.00, la sediul institu-
ției;  -proba interviu în data de 
12.12.2018, ora 14.00, la sediul institu-
ției. Data-limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 03.12.2018, la sediul institu-
ției. Date contact: Zugravu Simona, 
telefon: 0241.234.350.

l Unitatea Militară 0465 București, cu 
sediul în strada Jandarmeriei, nr.9-11, 
cod poștal: 013894, Sector 1, București, 
telefon: 021.409.63.46 sau 021.409.63.47 
(interior resurse umane: 16347/16346), 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de personal contractual 
-instalator, cod COR 712609, prin înca-
drare directă. În vederea participării la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească cumulativ următoarele condiții: 
-să fie absolvent al unei forme de învăță-
mânt de nivel secundar; -să fi absolvit 
curs de pregătire (calificare) -instalator; 
-nu este necesară vechime în specialitate. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Unității Militare 0465 București, astfel: 
-Selecţia dosarelor- 10.12.2018; -Proba 
practică- 13.12.2018, ora 10.00; -Inter-
viul- 18.12.2018, ora 10.00. Candidații 
vor depune cererea de înscriere, până la 
data de 22.11.2018, ora 16.00, iar dosa-
rele de concurs până la data de 
07.12.2018, ora 16.00, la Serviciul 
Resurse Umane din cadrul UM 0465 
București. Anunțul complet se af lă 
pagina de internet a instituției: www.
brigadaspeciala.ro, precum și la avizierul 
instituției.

l Ansamblul Artistic Profesionist 
“Doina Gorjului” Târgu-Jiu, cu sediul în 
Tg-Jiu, str. Traian, nr.5, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante de execuție 
pe perioadă nedeterminată: - solist 
vocal, grad profesional II; - operator 
imagine, treapta profesională debutant. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului” din Tg-Jiu și va 

consta în următoarele probe: - proba 
scrisă în data de 11 decembrie 2018, ora 
10:00; - proba interviu în data de 17 
decembrie 2018, ora 10:00; Candidații 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: I. Condiții generale 
prevăzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale; II. Condiții specifice: 
Pentru postul de solist vocal, gradul 
profesional II: - bărbat; - să fie absolvent 
de studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență, în domeniul muzical; 
- să fie câștigător a minim trei trofee la 
festivaluri-concurs de folclor;  - să aibă 
cel puțin patru ani vechime ca solist 
vocal într-o instituție de spectacole sau 
concerte; Pentru postul de operator 
imagine, treapta profesională debutant: 
- studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; - cursuri de formare profe-
sională ca operator imagine; - să aibă 
cunoștințe de operare calculator (prelu-
crare imagini,montaj imagini filmate, 
grafică afișe spectacol). Dosarele de 
concurs se depun la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist “Doina Gorjului” 
Tg-Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
III-a, respectiv până pe 03.12.2018, ora 
14.00. Relații suplimentare se pot obține 
de la sediul Ansamblului Artistic Profe-
sionist “Doina Gorjului” Tg-Jiu, la 
secretariatul instituției,  telefon 
0253/216179.

l În data de 17 decembrie 2018, ora 
10.00, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului 
Dâmbovița, din str. I.C. Vissarion, nr. 1, 
se va organiza și desfășura concursul de 
recrutare într-o funcție publică de 
execuție vacantă pentru următoarele 
funcții publice de execuție vacante: -1 
post de inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant în cadrul Serviciului 
managementul calității serviciilor 
sociale; -1 post de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Biroului 
monitorizare și relații publice; -1 post de 
inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior în cadrul Serviciului management 
de caz pentru copii; -2 posturi de 
inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent în cadrul Centrului de consiliere 
pentru părinți și copii care beneficiază 
de o măsură de protecție specială; -1 
post de inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent în cadrul Centrului de 
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, 
exploatat -Telefonul copilului; -1 post de 
inspector, clasa I, grad profesional prin-
cipal în cadrul Centrului de consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat 
-Telefonul copilului; -1 post de inspector, 
clasa I, grad profesional superior în 
cadrul Serviciului Buget-contabilitate; 
I.Probele stabilite pentru concurs: a)
selecția dosarelor de înscriere; b)proba 
scrisă; c)interviul. II.Condiții de partici-
pare la concursul organizat pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant din cadrul Serviciului 
managementul calității serviciilor 
sociale: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă. Condiții de 
participare la concursul organizat 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de inspector, clasa I, 

grad profesional debutant din cadrul 
Biroului monitorizare și relații publice: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile și completările ulterioare; -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă. Condiții de 
participare la concursul organizat 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de inspector, clasa I, 
grad profesional superior din cadrul 
Serviciului management de caz pentru 
copii: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
Științelor sociale, Specializarea Asistență 
socială sau în domeniul Științelor 
umaniste și arte, Specializarea Teologie 
asistență socială; -vechimea minim 7 ani 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice. Condiții de partici-
pare la concursul organizat pentru 
ocuparea funcțiilor publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad profe-
sional asistent din cadrul Centrului de 
consiliere pentru părinți și copii care 
beneficiază de o măsură de protecție 
specială: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în domeniul 
Științelor sociale, Specializarea Asistență 
socială sau în domeniul Științelor 
umaniste și arte, Specializarea Teologie 
asistență socială; -vechimea minim 1 an 
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcției publice. Condiții de partici-
pare la concursul organizat pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de inspector, clasa I, grad profe-
sional asistent din cadrul Centrului de 
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, 
exploatat -Telefonul copilului: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, în domeniul Științelor 
sociale, Specializarea Asistență socială 
sau în domeniul Științelor umaniste și 
arte, Specializarea Teologie asistență 
socială; -vechimea minim 1 an în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice. Condiții de participare 
la concursul organizat pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacante de 
inspector, clasa I, grad profesional prin-
cipal din cadrul Centrului de consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat 
-Telefonul copilului: -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art .54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, în domeniul Științelor 
sociale, Specializarea Psihologie; 
-vechimea minim 5 ani in specialitatea 
studiilor necesare exercitarii functiei 
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publice. Condiții de participare la 
concursul organizat pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacante de 
inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior din cadrul Serviciului buget-contabi-
l i t a t e :  - c a n d i d a ţ i i  t r e b u i e  s ă 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art. 54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completările ulte-
rioare; -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul Ști ințelor economice; 
-vechimea minim 7 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice. III.Condiții de desfăşurare a 
concursului sau examenului: -dosarele 
de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Dâmbo-
vița, din str.I.C.Vissarion, nr.1, la Servi-
ciul Resurse Umane, persoană de 
contact: inspector Ștefan Maria-Daniela, 
telefon: 0245.217.686/0245.614.615. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008, 
actualizată; -proba scrisă se organizează 
în data de 17 decembrie 2018, ora 10.00, 
la sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Dâmbo-
vița, din str. I.C. Vissarion, nr.1.

l Garda Forestieră Bucureşti  organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea a 2 funcţii publice de execuție 
vacante, astfel: •Compartimentul moni-
torizare a lucrărilor tehnico- economice 
în fondul forestier național, consultanță 
şi asistență de specialitate, prevenirea şi 
gestionarea situațiilor de urgență. -1 post 
consilier superior. •Compartimentul 
control al aplicării regimului silvic şi al 
trasabilităţii materialelor lemnoase. -1 
post consilier superior. Condiţii de parti-
cipare la concurs: - studii universitare de 
licența absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, 
specialitatea silvicultură;  - respectarea 
prevederilor art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcționarului public, 
republicată, cu modificările si completă-
rile ulterioare; - vechime în specialitatea 
studiilor: -7 ani pentru functia publica 
de consilier superior; -7 ani pentru 
funcţia publica de consilier superior.  - 
Permis conducere categoria B. Condiţii 
de desfăşurare a concursului: -proba 
scrisă  -19.12.2018   ora 10,00. Menți-
onăm ca interviul se va susține în termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile  calendaristice de la 
data publicării prezentului  anunţ în 
Monitorul Oficial al României , Partea a 
III-a (16.11.2018-05.12.2018), la sediul 
Gărzii Forestiere Bucureşti, str.Intrarea 
Binelui, nr.1A, etaj 2, sector 4, şi trebuie 
să conţină  în mod obligatoriu  documen-
tele prevăzute la art.49, alin.(1) din  
H.G.611/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Menţionăm că la data 
publicării în Monitorul Oficial a Anun-
ţului privind desfăşurarea concursului 
de ocupare a funcţiilor publice de 
execuție vacante, acesta  cât şi Biblio-
grafia vor fi afişate pe site-ul Gărzii 
Forestiere Bucureşti. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine  la nr.de telefon: 
021.233.12.89, persoana de contact: 
Elena Bolovan -consilier superior 
-Compartiment resurse umane, comuni-
care şi relaţii cu mass media.

l Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț şi Antreprenoriat organizează 
concurs de recrutare în data de 
17.12.2018, ora 10.00 (proba scrisă), 
pentru ocuparea pe durată nedetermi-
nată a următoarei funcții publice de 
execuție vacantă din cadrul Direcției de 
Antreprenoriat şi Programe pentru 
IMM, după cum urmează: •Comparti-
mentul Nereguli Finanțări Programe: o 
funcție publică de execuție vacantă de 
consilier clasa I, grad profesional supe-
rior; Condiții de participare la concurs: 
Direcția de Antreprenoriat şi Programe 
pentru IMM. •Compartimentul Nereguli 
Finanțări Programe: un post de consilier 
clasa I, grad profesional superior -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniile: 
ştiinţe juridice sau ştiințe economice; 
-Perfecționări/ specializări în domeniul 
controlului financiar dovedite cu certifi-
cate/diplome; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice minimum 7 ani. Perioada de 
depunere a dosarelor: 16.11.2018 
-05.12.2018. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț şi Antrepre-
noriat din Calea Victoriei nr. 152, sector 
1, Bucureşti, etaj 1, camera 118, în 
termen de 20 zile de la data publicării 
prezentului anunţ. Condiţiile de partici-
pare şi de desfăşurare ale concursului, 
bibliografia şi alte date necesare desfăşu-
rării acestuia sunt afişate la sediul insti-
tuţiei şi publicate pe pagina de internet a 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț şi Antreprenoriat (www.imm.
gov.ro/Secțiunea carieră-concursuri).  
Informaţii suplimentare se obţin la 
tel:0212025319, persoana de contact –
Sîrbulescu Maria Lucia, consilier supe-
r ior,  e -mai l : luc ica . s i rbulescu@
investromania.gov.ro”.

l Casa Judeţeană de Pensii Ilfov, orga-
nizează concursul de recrutare la sediul 
Casei Judeţene de Pensii Ilfov, Bl. Lacul 
Tei nr.17, sector 2, Bucureşti, în data de 
18 decembrie 2018, orele 10:00 proba 
scrisă, iar interviul în data de 20 decem-
brie 2018, începând cu orele 14:00 pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacantă de Expert, clasa I, grad profesi-
onal superior, în cadrul Compartimen-
tului Evidenţă Contribuabili.
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Casa Judeţeană de Pensii Ilfov, Compar-
timentul Resurse Umane, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Lacul Tei, nr.17, sector 
2, telefon 021/212.12.26/123.

l Spitalul de Pneumoftiziologie ,, Sf. 
Ștefan” Bucureşti organizează concurs 
iîn temeiul HG 286/2011 şi Ordinul MS 
nr. 1470/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a următoarei 
funcţii contractuale vacante, dupa cum 
urmează: •1 (post) infirmieră -post 
vacant. Cerinţe necesare: -studii de 
specialitate. Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii în Șos. Ștefan cel Mare 
nr.11 sector 2, Bucureşti, după următorul 
calendar: •data limita de înscriere: 
04.12.2018 ora 15:00; •proba scrisă: 
12.12. 2018 ora 10:00; •interviul: 
14.12.2018 ora 10:00. Date contact Birou 
RUNOS -tel. 021.210.39.36/109.

l Baza pentru Logistică a IGSU organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de personal contractual 
-Inspector de specialitate gradul III I, 
post care poate fi încadrat cu studii supe-
rioare de lungă durată cu diplomă de 
licenţă în domeniul fundamental de 

studii universitare ştiinţe inginereşti şi 
pentru care nu este necesară vechime în 
specialitatea studiilor. Pentru înscriere şi 
depunerea dosarelor de concurs, candi-
daţii se pot prezenta, în zilele lucrătoare, 
în perioada 16.11.2018 -03.12.2018 până 
cel târziu la ora 16:00, la Comparti-
mentul Resurse Umane din cadrul Bazei 
pentru Logistică a IGSU, cu sediul în 
Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 63, sector 
6. Concursul se va desfăşura la sediul 
Bazei pentru Logistică a IGSU, şi va 
consta în proba scrisă -11.12.2018, ora 
09:00 şi interviu -18.12.2018, ora 09:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine, în 
zilele lucrătoare, între orele 09:00 -14:00, 
la telefon 021.434.69.79, interior 19929 
-Compartimentul Resurse Umane, 
persoană de contact Sublocotenent 
Popescu Ovidiu -Ștefan.

l Baza pentru Logistică a IGSU organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de personal contractual 
-Muncitor calificat IV -1 (fochist), post 
care poate fi încadrat cu studii gimna-
ziale şi pentru care nu este necesară 
vechime în specialitatea studiilor. Pentru 
înscriere şi depunerea dosarelor de 
concurs, candidaţii se pot prezenta, în 
zilele lucrătoare, în perioada 16.11.2018 
-03.12.2018, până cel târziu la ora 16:00, 
la Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Bazei pentru Logistică a IGSU, 
cu sediul în Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu 
nr. 63, sector 6. Concursul se va desfă-
şura la sediul Bazei pentru Logistică a 
IGSU, şi va consta în proba scrisă 
-12.12.2018, ora 09:00 şi interviu 
-19.12.2018, ora 09:00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine, în zilele lucrătoare, 
între orele 09:00 -14:00, la telefon 
021.434.69.79, interior 19929 -Comparti-
mentul Resurse Umane, persoană de 
contact Sublocotenent Popescu Ovidiu –
Ștefan.

l Rectificare la anunţul (181.887) al 
Inspecţiei Muncii publicat în Monitorul 
O f i c i a l ,  p a r t e a  a  I I I -  a ,  n r. 
1202/07.11.2018, se fac următoarele 
rectificări: în loc de: Inspecţia Muncii 
-instituţie a adminstraţiei publice 
centrale, cu sediul în Bucureşti, str. Matei 
Voievod nr. 14, sector 2, organizează 
concurs de recrutare în vederea ocupării 
funcţiei publice de execuţie vacante de 
consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant la Biroul Financiar -Contabili-
tate din cadrul Direcţiei Economice, 
pentru funcţia publică de consilier, clasa 
I, gradul profesional debutant la Biroul 
Financiar -Contabilitate din cadrul 
Direcţiei Economice: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor economice. 
Se va citi: -Inspecţia Muncii -instituţie a 
administraţiei publice centrale, cu sediul 
în Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 14, 
sector 2, organizează concurs în vederea 
ocupării funcţiei publice de execuţie 
vacante de inspector, clasa I, gradul 
profesional debutant la Biroul Financiar 
-Contabilitate din cadrul Direcţiei 
Economice, pentru funcţia publică de 
inspector, clasa I, gradul profesional 
debutant la Biroul Financiar -Contabili-
tate din cadrul Direcţiei Economice: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă,respectiv studii de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
economice.

l Autoritatea Feroviară Română - 
AFER, instituţie publică finanţată din 
venituri proprii, cu sediul în Calea 
Griviţei, nr. 393, Sector 1, Bucureşti, în 

conformitate cu prevederile Regulamen-
tului-cadru aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, a 
funcţiilor contractuale de execuţie 
vacante la care sunt prevăzute condiţiile 
de studii şi vechime, după cum urmează: 
- Inspector De Stat gradul IA, 3 posturi, 
la Serviciul Control Siguranța Circula-
ției, Audit: - studii universitare de licență 
tehnice absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă: 2 posturi -specializarea 
Material Rulant şi 1 post - specializarea 
Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate 
şi în domeniul feroviar în activitatea de 
tracțiune, pentru posturile cu speciali-
zarea Material Rulant, şi în activitatea 
de exploatare şi întreţinere linii, pentru 
postul cu specializarea Căi Ferate, 
Drumuri şi Poduri; - Inspector De Stat 
gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Certifi-
care şi Autorizare de Siguranță: - studii 
universitare de licență tehnice absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă - 
specializări specifice domeniului fero-
viar, - minimum 15 ani vechime în 
specialitate şi în domeniul feroviar; - 
Referent treapta IA, 1 post, la Serviciul 
Certificare şi Autorizare de Siguranță: - 
studii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, - minimum 5 ani vechime în 
muncă şi în domeniul feroviar; - 
Inspector De Stat gradul IA, 2 posturi, la 
Serviciul Certificare Entităţi Responsa-
bile cu Întreţinerea Vagoanelor de Călă-
tori şi a Locomotivelor: - studii 
universitare de licență tehnice absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă - 
specializarea Material Rulant, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate 
şi în domeniul feroviar din care 
minimum 3 ani experienţă relevantă în 
domeniul întreținerii vehiculelor fero-
viare; - Inspector De Stat gradul IA, 1 
post, la Inspectoratul de Siguranță Fero-
viară Craiova: - studii universitare de 
licență tehnice absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă - specializări 
specifice domeniului feroviar, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate 
şi în domeniul feroviar în activitatea de 
tracțiune; - Inspector De Stat gradul IA, 
1 post, la Inspectoratul de Siguranță 
Feroviară Timişoara: - studii universi-
tare de licență tehnice absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă – 
specializarea Electromecanică, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate 
şi în domeniul feroviar în activitatea de 
instalații; - Inspector De Stat gradul IA, 
4 posturi, la Inspectoratul de Siguranță 
Feroviară Braşov: - studii universitare de 
licență tehnice absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă: 2 posturi –speci-
alizarea Tehnica Transporturilor şi 2 
posturi –specializarea Material Rulant/ 
Inginerie în domeniul Mecanic, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate 
şi în domeniul feroviar în activitatea de 
mişcare – comercial, pentru posturile cu 
specializarea Tehnica Transporturilor, şi 
în activitatea de tracțiune, pentru postu-
rile cu specializarea Material Rulant/ 
Inginerie în domeniul Mecanic; - 
Inspector De Stat gradul IA, 1 post, la 
Inspectoratul de Siguranță Feroviară 
Galați: - studii universitare de licență 
tehnice absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă – specializarea Material 
Rulant, - minimum 15 ani vechime în 
specialitate şi în domeniul feroviar în 
activitatea de tracțiune; - Expert gradul 
IA, 1 post, la Serviciul Încercări, Teste 
Vehicule Feroviare: - studii universitare 
de licență tehnice absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă – profil Meta-
lurgie, - minimum 15 ani vechime în 
specialitate; - Expert gradul II, 1 post, la 
Serviciul Încercări, Teste Vehicule Fero-

viare: - studii universitare de licență 
tehnice/economice absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă, - minimum 5 
ani vechime în specialitate; - Referent 
gradul IA, 1 post, la Serviciul Încercări, 
Teste Vehicule Feroviare: - studii superi-
oare de scurtă durată tehnice absolvite 
cu diplomă - profil Mecanic, -  minimum 
5 ani vechime în specialitate; - Inspector 
Tehnic gradul IA, 2 posturi, şi Inspector 
Tehnic gradul I, 1 post, la Serviciul 
Monitorizare “CE”/NNTR: - studii 
universitare tehnice absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă – specializarea 
Material Rulant/profil Mecanic, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate 
– pentru posturile de inspector tehnic 
gradul IA, şi minimum 10 ani vechime în 
specialitate - pentru postul de inspector 
tehnic gradul I, din care experienţă rele-
vantă în activitatea feroviară de material 
rulant; - Expert gradul IA, 1 post, la 
Serviciul Verificare „CE”/NNTR Vehi-
cule: - studii universitare tehnice absol-
vite cu diplomă de l icență sau 
echivalentă - specializarea Material 
Rulant/profil Mecanic, - minimum 15 
ani vechime în specialitate şi în activi-
tatea feroviară de material rulant; - 
Expert gradul IA, 1 post, la Serviciul 
Verificare „CE”/NNTR Subsisteme 
Structurale CCS la Bord şi Energie: - 
studii universitare tehnice absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă – 
specializarea Telecomenzi şi Electronică 
în Transporturi/Tehnologia Transportu-
rilor şi Telecomenzi Feroviare, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate; 
- Expert gradul IA, 2 posturi, la Serviciul 
Verificare „CE”/NNTR Subsistem Struc-
tural Infrastructură: - studii universitare 
tehnice absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă - specializarea Căi 
Ferate, Drumuri şi Poduri, - minimum 
15 ani vechime în specialitate şi în dome-
niul infrastructură feroviară; - Expert 
gradul IA, 1 post, la Compartimentul 
Licenţe pentru Manevră Feroviară: - 
studii universitare tehnice absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă – 
specializarea Material Rulant, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate 
şi în domeniul feroviar; - Expert gradul 
IA, 1 post, la Serviciul Transport Urban 
pe Șine: - studii universitare tehnice 
absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă - specializarea Căi Ferate, 
Drumuri şi Poduri/ Tehnica Transportu-
rilor/ Energetică, - minimum 15 ani 
vechime în specialitate şi în domeniul 
feroviar în activitatea de infrastructură 
feroviară; - Economist debutant, 1 post, 
la Compartimentul Financiar Salarii: - 
studii universitare economice absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - 
Economist gradul IA, 1 post, la Compar-
timentul Contabilitate:  -  studii 
universitare economice absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, - 
minimum 15 ani vechime în specialitate; 
- Consilier Juridic gradul I, 1 post, la 
Serviciul Fonduri Structurale, Investiții, 
Achiziții: - studii universitare juridice 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, - minimum 10 ani vechime în 
specialitate; - Expert debutant, 1 post, la 
Compartimentul Politici Publice: - studii 
universitare absolvite cu  diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
Știinţelor Administrative. Condiţiile 
generale pe care trebuie să le îndepli-
nească candidaţii sunt cele prevăzute la 
art.3 din Regulamentul-cadru aprobat 
prin HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru înscrierea 
la concurs, candidaţii vor depune 
dosarul de concurs care trebuie să 
conţină documentele prevăzute la art. 6 
din Regulamentul-cadru aprobat prin 
HG  nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la Serviciul 
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Resurse Umane din cadrul AFER, Calea 
Griviţei, nr. 393, Sector 1, Bucureşti, 
camera 43, relaţii suplimentare: telefon  
0213077918. Termenul limită de depunere 
a dosarului de concurs este data de 
04.12.2018, ora 16.30. Locul de desfăşu-
rare a concursului: sediul Autorităţii 
Feroviare Române-AFER, proba scrisă în 
data de 11.12.2018, ora 10.00, interviul în 
data de 17.12.2018, începând cu ora 
10.00. Tematica şi bibliografia de concurs 
aferente fiecărei funcţii, alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor posturilor, 
precum şi informaţii privind organizarea 
şi desfăşurarea concursului pot fi studiate 
pe site-ul AFER (http://www.afer.ro/) 
secţiunea Informatii/ Anunturi/ Cariera. 
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Macarie, Vlasin petru, Sigartau Maria, 
Sigartau Susana, Brici Varvara, Vlasin 
Maria, Brici Terente, Brici Grigore, Brici 
Maria, Brici Titiana, Brici Imbre, Brici 
Ipat, Brici Kondrate, Brici Dumitru, Brici 
Ludovica, Brici Teodor, Brici Alexa, Brici 
Florentina, Brici Pavel, Brici Nicolae, 
Brici Gavrila, Brici Alexandru, Agricul-
trura Ardeleana, Maxin Aurelia, Sigarto 
Irina, Frasincar Macedon, Maxian 
Saveta, Frasincar Simion, Frasincar Ana, 
Frasincar vasile, pentru data de 19 
decembrie 2018.

l Deac Ioan, reclamnt in dosar nr. 
1832/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata paratii Alexei Maria, 
Galan Simion, Galan Vasile, Patrascan 
Paraschiva, Bumbu Vasile, Petri Ludo-
vica, andron Rodovica, Fodorca Nechita, 
Andron Domitian, pentru data de 16 
ianuarie 2019.

l Bodriheic Onisian-Ioachim, reclamant 
in dosar nr. 1046/265/2018 al Judecatoriei 
Nasaud, cheama in judecata paratii Cotul 
Ioan, Filipoi Floarea, Cozonac Maria, 
Slavoaca Ioachim, pentru data de 16 
ianuarie 2019. 

l Bodescu Ana, reclamanta in dosar nr. 
348/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata paratii Filip Maria, 
Vasile Grigore, Vasile Vasile, Vasile 
Sinziana, Vasile George, Vasile Ana, 
Vasile Saveta, Vasile Gavrila, Vasile Rodo-
vica, Vasile Valeria, Vasile Niculaie pentru 
data de 11 decembrie 2018.

l Prin sentinta civila nr. 1728/2018 

pronuntata in Dosar nr. 3010/265/2017 al 
Judecatoriei Nasaud, s-a admis actiunea 
formulata de reclamant impotriva para-
tilor astfel, s-a constatat ca reclamantul a 
dobandit dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra suprafetei de 14.000 
mp din terenurile inscrise in cf 2370 nr. 
top 10119, cf 28191 nr. top 10117, 10118, 
cf 714, nr. top 10120, c.f 27323 nr. top 
10127, c.f 3396 nr. top 10124, c.f 28192 nr. 
top 10122, 10123, c.f.28193 nr. top 
10514/1, c.f. 3396 nr. top 10514/2, c.f. 
28194 nr. top 10515, c.f. 25433 nr. top 
10516/1, c.f 25434 nr. top 10516/2 Feldru 
conform raportului de expertiza intocmit 
in cauza, s-a dispus intabularea dreptului 
de proprietate pe numele reclamantului 
conform raportului de expertiza efectuat 
de inginer Ceuca Marius. Fara cheltuieli 
de judecata. Cu drept de apel in termen 
de 30 zile de la comunicare. Pronuntata in 
sedinta publica din data de 27 iunie 2018.

l Pârâtul Guşu Florin, cu ultimul domi-
ciliu în sat Mănăstirea, com. Dagîța (la 
fam. Guşu Dumitru), şi cu reşedința în 
Spania, localitatea A Fonsagrada (regi-
unea Lugo), str. Parroco Alonso Alvarez 
11, Piso P 02, este citat la Judecătoria Iaşi, 
str. Anastasie Panu nr.25, complet C12M, 
în ziua de 05 decembrie 2018, ora 8:30, în 
proces cu reclamanta Guşu Petronela, 
dosarul nr. 11769/245/2010, obiect divorț, 
exercitarea autoritate părintească, stabi-
lire locuință minor, pensie întreținere.

l Asultanei Elena cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, 
nr.1,  pe  Huc Ioan în dosar nr. 
199/239/2018, având ca obiect partaj 
succesoral. Termen 09 ianuarie 2019.

l Ţigău Mariea cheamă în judecată la 
Judecătoria Hârlău, str. Gheorghe Doja, 
nr.1, pe  Plescăciuc Elena în dosar nr. 
658/239/2018, având ca obiect partaj 
succesoral, ieşire din indiviziune. Termen 
08 ianuarie 2019.

l Se citează paratele Savescu Mioara şi 
Matei Florenţa ambele cu reşedinţa in 
Suedia, Albu Amarie Elena şi Mazilu M. 
Elena ambele cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Dărmăneşti, cartier Plopu, 
jud. Bacău, actualmente cu reşedinţa in 
Spania şi respectiv Italia, la Judecătoria 
Moineşti, dosar 1287/260/2009, obiect 
partaj succesoral, termen 05.12.2018, 
reclamanta Duca Florenţa.   

l Bolțaşiu Sorin, cu domiciliul în Via 
Fabiano Landi, 90, Roma, Italia este 
chemat în judecată de BRD GSG în 
dosarul 28724/215/2016 al Tribunalului 
Dolj la data de 21.11.2018, ora 9.30, sala 
4.

l Covaci Iuliu şi soția Covaci Adela, cu 
ultimul domiciliu în Turda, str.Sirenei, 
nr.1, jud.Cluj, actualmente cu domiciliul 
necunoscut, sunt citați pe data de 
28.11.2018 la Curtea de Apel Cluj în 
dos.4306/328/2013 în calitate de pârâți.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului in 
Dosarul nr. 1643/105/2017, Tribunal 
Prahova,  conform Sentintei  nr. 
756/08.11.2018 privind pe SC Knitwear 
Production SRL.

l C.I.I. Ardeleanu Ion, notifică: deschi-
derea procedurii generale a SC Mairi 
Invest SRL, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J08/458/2012, în 
dosarul nr. 2350/62/2018, Tribunalul 
Braşov. Termenul limită pentru depu-
nerea creanțelor este de 13.12.2018, 

pentru verificarea, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanțelor este de 20.12.2018, iar pentru 
tabelul definitiv este de 10.01.2019. 
Ședința adunării creditorilor va fi în data 
de 18.12.2018. Relații suplimantare la tel: 
0723/343989.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina,  în calitate de 
lichidator judiciar al Țara Minunilor 
S.R.L. sediul în mun. Iaşi, str.Vasile Stro-
escu nr.4, jud.Iaşi  cu sediul ales la 
Cabinet Individual de Avocat Iatan Cris-
tina, mun. Iaşi, str. Sf. Lazăr nr.37, 
Clădirea Solomon`s Part,jud. Iaşi 
J22/14/2013,CUI31062089 notifică 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei societății Țara Minunilor 
S.R.L. Societatea Țara Minunilor S.R.L. 
are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii insolventei să 
depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a insol-
venței si de insolvență. Termenul limită 
pentru inventarierea bunurilor şi înche-
ierea procesului verbal de inventar este 
12.12.2018.Termenul limită pentru depu-
nerea cererilor de creanţe este 17.12.2018. 
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 
18.12.2018.Termenul pentru depunerea 
contestațiilor la tabelul preliminar este de 
7 zile de la publicarea acestuia in BPI. 
Termenul pentru afişarea tabelului defi-
nitiv al creanțelor este 18.01.2019. 
Termenul pentru continuarea procedurii 
este 18.01.2019.Se notifică faptul că prima 
Adunare a Creditorilor va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar mun.Iaşi, 
şos.Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr.4, complex 
Exclusiv, bloc A2, demisol, spațiul nr.6, în 
data de 20.12.2018,ora:10 având ca ordine 
de zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor 
şi desemnarea preşedintelui acestuia; 2.
Confirmarea lichidatorului judiciar. Nu se 
pune în discuția creditorilor remunerația 
lichidatorului judiciar având în vedere că 
în patrimoniul debitoarei nu au fost iden-
tificate bunuri - renumeratia lichidato-
rului judiciar urmând a fi suportată din 
fondul de lichidare în conformitate cu 
dispozițiile art.38 alin.5 din OUG 
nr.86/2006. Se notifică asociatii societăţii 
debitoare faptul că va avea loc Adunarea 
Asociaţilor la sediul lichidatorului judi-
ciar în mun. Iaşi, şos.Ștefan cel Mare şi 
Sfânt, nr.4, complex Exclusiv, bloc A2, 
demisol, spațiul nr.6, în data 12.12.2018 
ora 12:00, în vederea desemnării adminis-
tratorului special.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentată prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judi-
ciar al Loren - Go 75 SRL  desemnat prin 
Hotararea din data de 13.11.2018, pronun-
ţată de Tribunalul Bucureşti -  Secţia a VII 
-a Civilă,  în dosar nr. 35886/3/2018, noti-
ficã deschiderea falimentului prin proce-
dură simplificată prevazută de Legea nr. 
85/2014  împotriva Loren - Go 75 SRL, cu 
sediul social în Bucureşti Sectorul 5, Str. 
Cap. Misca Petre, Nr. 1, Bloc M82, Scara 1, 
Etaj 5, Ap. 31, CUI 10926778, nr. de ordine 
în registrul comerţului J40/7003/1998.  
Persoanele fizice şi juridice care înregis-
trează un drept de creanţă împotriva 
Loren - Go 75 SRL vor formula declaraţie 
de creanţă care va fi inregistrată la grefa 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 
35886/3/2018, în urmatoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor în tabelul crean-
ţelor  25.12.2018; b) termenul limita pentru 
verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea 
şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor 01.01.2019; c) termenul limita 

pentru definitivarea tabelului creanţelor la 
15.01.2019; d) data primei şedinţe a 
adunarii generale a creditorilor 03.01.2019, 
ora 14.00; e) adunarea generală a asocia-
ţilor  London SRL la data de 26.11.2018, 
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

l La Tribunalul Bucureşti, Secția a III-a 
civilă, dosar nr.38754/3/2018, s-a depus 
cererea de înregistrare pentru partidul 
Alternativa pentru Demnitate Națională. 
Membri fondatori ai partidului sunt: Ivan 
Cătălin-Sorin; Hostiuc Diana; Constanti-
nescu Roxana-Alexandra. Scopul parti-
dului este promovarea identității 
naționale in context european şi internați-
onal, a demnității naționale ca suma a 
demnităților individuale ale tuturor cetă-
țenilor români care locuiesc în țară sau în 
străinătate, dezvoltarea României prin 
promovarea transparenței, competenței şi 
integrității, prin eliminarea corupției şi 
aşezarea economiei româneşti pe baze şi 
principii echitabile, predictibile, în spri-
jinul încurajării capitalului autohton si a 
exploatării resurselor naturale naționale 
în interesul poporului român, printr-o 
administrație publică profesionalizată, 
eficientă şi în sprijinul direct al cetățenilor.

l S.C. Sifee Terra Heat S.R.L anunţă 
publicul interesat asupra deciziei etapei 
de incadrare de catre APM Timis de a nu 
se efectua evaluarea impactului asupra 
mediului si evaluarea adecvata in cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si de evaluare adecvata, 
pentru proiectul: ”foraj experimental 
sonda apa geotermala”, propus a fi 
amplasat în comuna Giroc, satul Chisoda, 
calea Chisodei, CF nr. 410232, nr. top 
410232, judetul Timis. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul A.P.M 
Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, 
B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele 
de luni-joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri 
intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urma-
toarea adresa de internet http://apmtm.
anpm.ro-Sectiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/ observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, pana la data 
de 21.11.2018.

l S.C. Sifee Terra Heat S.R.L anunţă 
publicul interesat asupra deciziei etapei 
de incadrare de catre APM Timis de a nu 
se efectua evaluarea impactului asupra 
mediului si evaluarea adecvata in cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului si de evaluare adecvata, 
pentru proiectul: ”foraj experimental 
sonda apa geotermala”, propus a fi 
amplasat în comuna Giroc, satul Chisoda, 
calea Chisodei, CF nr. 405836, nr. top 
405836, judetul Timis. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul A.P.M 
Timis, jud. Timis, localitatea Timisoara, 
B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele 
de luni-joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri 
intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urma-
toarea adresa de internet http://apmtm.
anpm.ro-Sectiunea Acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/ observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, pana la data 
de 21.11.2018.

l Leavis Cont IPURL, in calitate de 
lichidator notifica deschiderea procedurii 
simplificate a insolventei privind pe debi-
toarea SC Fertex Glass SRL, cu sediul 
Ploiesti, Str. Poligonului nr. 5-7, cladirea 
C9-C10, jud. Prahova, CUI 31903491, 
J29/969/2013, dosar 5043/105/2018 
Tribunal Prahova. Termene: termen 
pentru depunerea actelor de catre debi-

toare conf. art. 67 alin din lege 18.11.2018, 
termenul pentru depunerea opozitiilor de 
catre creditori 10 zile de la primirea noti-
ficarii si termenul pentru solutionarea 
opozitiilor 10 zile dupa formularea opozi-
tiilor, inregistrare creante 24.12.2018, 
verificare creante si afisare tabel preli-
minar 03.01.2019, solutionare contestatii 
si definitivare tabel 28.01.2019. Adunarea 
creditorilor 08.01.2019 ora 14:00 la sediul 
lichidatorului. Relatii  la telefon 
0723880617, e-mail: voichita _onofrei @
yahoo.com.

COMUNICATE
l Comunicat Disponibilitate Raport 
Trimestrul III- 2018: S.C. Complex 
Comet S.A. Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, B-ul Timişoara nr.84, sector 6, 
înmatriculată la Oficiul Registrul 
Comer ţu lu i  Bucureş t i  sub  nr. 
J40/391/1991, CIF: RO2622360, Tel: 
021/4441866, Fax: 021/4441869, în 
conformitate cu prevederile Art. 113 
litera C din Regulamentul A.S.F. 
nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare, informează 
publicul ca Raportul pentru Trimestrul 
III al anului 2018, împreună cu  Situa-
ţiile financiare ale societăţii  pentru 
Trimestrul III -2018, sunt disponibile 
spre consultare şi analiza pe pagina web 
a societăţii: www.complexcomet.ro, la 
Secţiunea “Pentru investitori”, pe pagina 
web a S.C. Bursa de Valori Bucureşti 
S.A.– www.bvb.ro,  precum şi la sediul 
societăţii  din Bucureşti, B-dul Timişoara 
nr. 84, sector 6. Raportul aferent Trimes-
trului III al anului 2018, întocmit 
conform Anexei nr.30 la Regulamentul 
A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare, precum 
şi situaţiile financiare aferente Trimes-
trului III- 2018, au fost transmise către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
şi S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, 
aplicabilă. Informaţii suplimentare 
despre situaţiile financiare aferente 
Trimestrului III- 2018 se pot obţine de la 
sediul societăţii Complex Comet S.A. 
Bucureşti sau la nr. de telefon: 
021/4441866 şi Fax: 021/4441869. S.C. 
Complex Comet S.A. Bucureşti infor-
mează publicul ca situaţiile financiare ale 
societăţii aferente Trimestrului III- 2018 
nu au fost auditate. Data: 14.11.2018. 
Semnătura, Herdelau Adrian Preşedinte.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Certasig- 
Societate de Asigurare şi Reasigurare 
SA, Bucureşti, Str.Nicolae Caramfil, 
nr.61B, Sector 1, J40/9518/2003, 
CUI:12408250, Societate autorizată de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Registrul asigurătorilor şi reasigurăto-
rilor- RA-021/2003, Codul LEI (Legal 
E n t i t y  I d e n t i f i e r ) - 
549300TNR84EPNR2QH36. În atenţia 
acţionarilor Certasig- Societate de Asigu-
rare şi Reasigurare SA. Consiliul de 
Administrație al Certasig- Societate de 
Asigurare şi Reasigurare SA (“Socie-
tatea”) convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor Societății 
pentru data de 17.12.2018, ora 11.00, la 
sediul social sau pe data de 18.12.2018, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în cazul în 
care la prima convocare nu se vor înde-
plini condițiile privitoare la cvorum, cu 
următoarea: ORDINE DE ZI A 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE: 
1.Aprobarea propunerii Consiliului de 
Administrație ca Societatea să nu fie 
dizolvată în situația prevăzută de 
art.15324, alineatul 1 din Legea societă-
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ților nr.31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare. 2.În subsidiar, 
sub condiția aprobării punctului 1 de 
mai sus, aprobarea majorării capitalului 
social, prin conversia (compensare) 
sumei de 4.000.000 RON, reprezentând 
împrumut acordat de către acționarul 
Certasig Holdings SA, în acțiuni in 
cadrul societății. 3.În subsidiar, sub 
condiția aprobării punctului 1 de mai 
sus și, după caz, și aprobarea și finali-
zarea operațiunilor de la punctul 2 de 
mai sus, aprobarea reducerii capitalului 
social al subscrisei până la valoarea de 
17.500.000 RON. Data: 15.11.2018. 
Mihai-Cristian Daianu, Vice-Președin-
tele Consiliului de Administrație.

l Consiliul de administraţie al Sociatăţii 
Comerciale Iptana Transproiect SA, CUI 
14163342, nr. Înregitrare la Registrul 
Comerţului J40/7571/2001, convoacă 
adunarea generală extraordinară a acţio-
narilor pentru ziua de 14 decembrie 2018, 
ora 15:00, la adresa Bd. Dinicu Golescu 
nr. 36, sala de ședinţe, parter sector 1, 
București pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 12 decembrie 2018, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1 - clarificarea situa-
ţiei celor 20 de acţiuni aflate la dispoziţia 
societăţii și dispunerea eventualelor 
măsuri cu privire la acestea; 2 - diverse. 
Dacă la prima convocare nu se întrunește 
cel puţin o pătrime din numărul total de 
drepturi de vot ședinţa se reconvoacă la 
data de 17 decembrie 2018, în același loc 
și la aceeași oră. Începând cu data de 3 
decembrie 2018 documentele și materia-
lele informative referitoare la problemele 
cuprinse pe ordinea de zi, se pot consulta 
la adresa de desfășurare a adunării. 
Formularele de procuri, se pot obţine, 
completa, semna, depune până la data de 
12 decembrie 2018, la adresa de desfășu-
rare a adunării generale extraordinare.

LICITAŢII
l Penitenciarul Botoșani, cu sediul în 
Botoșani, Str. I.C. Brătianu, nr. 118, tel/
fax 0231/535.421, cod fiscal RO 
23708210, email pentru corespondență 
achiziții. pbotosani@anp.gov.ro, pboto-
sani@anp.gov.ro, organizează în data de 
10.12.2018, la ora 11.00, licitație publică 
pentru selecția operatorilor de telefonie 
interesați de implementarea unui sistem 
de telefonie în scopul exercitării drep-
tului deţinuţilor la convorbiri telefonice 
în spații din incinta Penitenciarului 
Botoșani. Data limită de depunerea 
ofertelor este 10.12.2018, ora 10.00. 
Persoanele interesate pot solicita docu-
mentația de la sediul Penitenciarului 
Botoșani, în zilele lucrătoare, începând 
cu data de 16.11.2018, între orele 08:00 
–15:00. Taxa de participare este de 500 
lei și se va achita într-una din modalită-
țile prevăzute în documentația descrip-
tivă.

l A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbu-
nătăţiri Funciare Timiș-Mureș Inferior, 
cu sediul în municipiul Timișoara, str. 
Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. III-IV, 
judeţul Timiș, organizează licitaţii de 
vânzare a mijloacelor fixe aprobate la 
casare în orașul Timișoara. Lista cu 
mijloacele fixe se poate consulta la sediul 
administrativ din orașul Timișoara, str. 
Coriolan Brediceanu, nr. 8, et. III, muni-
cipiul Timișoara,  jud. Timiș. Mijloacele 
fixe pot fi vizionate la locurile de depozi-
tare, informaţii se obţin la numărul de 
telefon menţionat mai jos. Licitaţiile vor 
avea loc în municipiul Timișoara în data 
de 03.12.2018, ora 10:00. Următoarele 
licitaţii în cazul de neadjudecare vor 

avea loc în municipiul Timișoara în 
datele de 10.12.2018, ora 1200 și 
17.12.2018, ora 10:00. Datele suplimen-
tare privind organizarea licitaţiilor, 
condiţiile pe care trebuie să le îndepli-
nească potenţialii achizitori pentru a fi 
admiși la licitaţie, preţul de pornire a 
licitaţiei, precum și cota de cheltuieli de 
participare, se pot obţine la Timișoara 
telefon: 0256-203230.

l SC Auto RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
imobil aflat in patrimoniul debitoarei: 
Teren intravilan in suprafata de 965 mp, 
situat in orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71, compus din suprafata de 
347 mp, inscrisa in CF nr. 5127 a locali-
tatii Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr. 5125 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 425 mp inscrisa 
in CF nr.1007 a localitatii Comarnic. 
Terenul intravilan in suprafata de 965 
mp, situat in orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71 cu componenta mentionata 
mai sus se vinde la pretul de 15.900 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si 
in conformitate cu Adunarea Credito-
rilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 22.11.2018, 
29.11.2018, 06.12.2018, 13.12.2018, 
20.12.2018, orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar, cat si  la telefon 
0344104525.

l SC Auto RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie stocului de piese 
auto si bunuri mobile aflat in patrimo-
niul debitoarei si anume: amortizoare, 
set centura, axiale, discuri de frana, 
suport cutie de viteza, biele, cap bara, 
legatura axal, bara directie, bielelte de 
directie, bielete reglabile, brate, bucse, 
pipe bielete, covorase, brate suspensie, 
placa ambreaj, pivoturi, placute de 
frana, saboti de frana, filtre, filtre aer, 
filtre pompe de ulei, filtre benzina, filtre 
pentru motor, fise bujii, furtune de 
frana, ornament de frana de levier, de 
antena, ornament banda, ornamente 
levier, set ochi pisica, set pedale, set 
tuning, huse, covorase, carpete, pentru 
diverse tipuri de autoturisme, la pretul 
de 145.129,5 lei (fara TVA). Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50% din 
cel stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015 si in conformitate cu 
Adunarea Creditorilor din 08.05.2018. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data 
de: 22.11.2018, 29.11.2018, 06.12.2018, 
13.12.2018, 20.12.2018, orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC Auto RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoarelor 
bunuri mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei si anume: Fiat Doblo, nr. 
inmatriculare PH-12-VDB, an fabricatie 
2006, la pretul de 4.450 lei (fara TVA), 
Seat Altea nr. inmatriculare PH-13-JYJ, 
an fabricatie 2005, la pretul de 7.800 lei 
(fara TVA), Seat Altea nr. inmatriculare 
PH-13-JNX, an fabricatie 2005, la pretul 
de 8250 lei (fara TVA). Pretul de pornire 
al licitatiei este redus cu 50% din cel 
stabilit in raportul de evaluare aprobat 

de Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 
si in conformitate cu Adunarea Credito-
rilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 22.11.2018, 
29.11.2018, 06.12.2018, 13.12.2018, 
20.12.2018, orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar, cat si  la telefon 
0344104525.

l SC Auto RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
mobil aflat in patrimoniul debitoarei, si 
anume: Dacia Logan, PH 08 UFG, an 
fabricatie 2005, ~280.000 km, la pretul 
de 3.730 lei (fara TVA). Pretul de 
pornire al licitatiei este cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 15.11.2018. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data 
de: 2.11.2018, 29.11.2018, 06.12.2018, 
13.12.2018, 20.12.2018 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar, cat si la telefon 
0344104525.

l SC Auto RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
mobil aflat in patrimoniul debitoarei, si 
anume: Autoutilitara Volkswagen LT 46, 
nr. inmatriculare PH-08-ZDA, an fabri-
catie 2002, la pretul de 6.375 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 15% cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Credito-
rilor in 13.08.2015 si in conformitate cu 
Adunarea Creditorilor din 29.08.2018 si 
din 13.06.2018. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 22.11.2018, 
29.11.2018, 06.12.2018, 13.12.2018, 
20.12.2018, orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar, cat si  la telefon 
0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar JUST 
INSOLV SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a activului imobil Statie 
de epurare situat in com. Poiana 
Campina, sat Poiana Campina, inscris 
in CF 21061, compus din teren in supra-
fata de 5304 mp si urmatoarele 
constructii: cladire vestiar – C1, cladire 
decantor – separator C2, pista decantor, 
aparat clorinat apa, la pretul total de 
84.864 lei (fara TVA). Conform Certifi-
catului de urbanism nr. 23/16.03.2018, 
destinatia stabilita este pentru 
constructii, instalatii, retele aferente 
echiparilor tehnico – edilidare, 
constructii administrative, incinte 
tehnice cu cladiri si instalatii pentru 
sistemul de alimentare cu apa, canali-
zare, alimentare cu energie electrica si 
termica, gaze naturale. Daca cumpara-
torul este o societate platitoare de TVA, 
va opera taxarea inversa, iar pretul nu 
va fi purtator de TVA. Licitatia publica 
are loc in baza hotararilor Adunarilor 
Creditorilor din data de 19.12.2016 si 
29.11.2017 si a regulamentului de parti-
cipare la licitatie. Pretul este cel menti-
onat in Raportul de evaluare. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
21.11.2018, 27.11.2018, 29.11.2018, 
04.12.2018, 06.12.2018, 12.12.2018, 
18.12.2018, 20.12.2018, 08.01.2019, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et.7, cab 7B. Relatii suplimentare 
la la sediul lichidatorului judiciar, la 

telefon 0344104525, cat si in caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar 
in cuantum de 2.000 lei fara TVA.

l SC Editura Lvs Crepuscul SRL, prin 
lichidator judiciar, anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor mobile, 
respectiv Cort expozitional, pret 2570 
lei, Corpuri de mobilier (birouri, dula-
puri, etc), preturi intre 12 – 40 lei. Pretul 
de pornire al licitatiei este redus cu 50% 
din cel stabilit in rapoartele de evaluare. 
Licitatiile sunt organizate in baza hota-
rarii Adunarilor Creditorilor din 
26.06.2015, 22.08.2017 si din 17.10.2017 
si vor avea loc pe data de: 21.11.2018, 
27.11.2018, 29.11.2018, 04.12.2018, 
06.12.2018, 12.12.2018, 18.12.2018, 
20.12.2018, 08.01.2019, orele 12.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
strada Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Conditii de participare si relatii 
suplimentare la telefon: 0344104525.

l Subscrisa PRIVATE LIQUIDATION 
GROUP IPURL, în calitate de lichi-
da tor  jud ic ia r  în  dosaru l  nr. 
4736/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea ADEL-
MANN COM S.R.L., CUI: RO5722054 
scoate la vânzare prin licitație publică:  
Bunuri mobile constând în stoc marfă 
(accesorii, bijuterii, brățare, cercei, 
coliere, inele, medalioane, felicitări, 
rame foto, vază, brichete, pungi etc.) și 
un transpalete electric Pramac LX 14, 
an PIF 12.2007, la un preț de strigare de 
82.851,66 lei și un bun imobil constând 
în construcție (hală cu birouri aferente) 
și teren aferent situat în Borș, FN, având 
nr. cad.1394, jud. Bihor, la un preț de 
strigare de 1.145.042,73 lei. Licitația va 
avea loc în 22.11.2018 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nere-
ușită licitația se reia în data de 
29.11.2018 și 06.12.2018 la aceeași oră și 
în aceeași locație. Licitantul trebuie să 
achiziționeze un caiet de sarcini privind 
bunurile supuse prezentei licitații în 
valoare de 500 RON + TVA pentru 
bunurile mobile și 2.000 RON + TVA 
pentru bunurile imobile, ce va cuprinde 
și regulamentul de vânzare. Licitantul 
va depune la sediul lichidatorului judi-
ciar o CERERE DE PARTICIPARE 
LA LICITAȚIE, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin două zile înainte de 
termenul licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel:0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro.

l Debitorul SC Kaproni SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Imobil ”teren intravilan”, în 
suprafață de 3.189mp. situat în Com. 
Valea Călugărească, Sat Valea Popi, T 8 
- A 270, Județ Prahova, preț pornire 
licitație -23.917,50 Euro. 2.Imobil ”teren 
intravilan ”, în suprafață de 668mp. 
Situat în Com. Valea Călugărească, Sat 
Valea Popi, T 20 -A 714, Județ Prahova, 
preț pornire licitație -5.010,00 Euro. 3.
Utilaje de confecționat cuie și plasă, 
aparținând societății debitoare Kaproni 
SRL, în valoare de -17.886,10 Lei 
exclusiv TVA; 4. Mijloace fixe și obiecte 
de inventar, aparținând societăâii debi-
toare Kaproni SRL, în valoare de 
32.345,55 Lei exclusiv TVA. Prețul 
Regulamentului de licitație pentru 
bunurile aflate în patrimoniul debitoarei 
SC Kaproni SRL este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al lici-
taților pentru imobile „terenuri„ aflate 
în patrimoniul SC Kaproni SRL repre-
zintă 50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare teren in parte; -Pretul de 

pornire al licitatilor pentru utilaje 
confectionat cuie si plasa aflate in patri-
moniul SC Kaproni SRL  reprezinta 
10% din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun in parte; -Prețul de pornire al 
licitaților pentru mijloacele fixe și obiecte 
de inventar aparținând SC Kaproni 
SRL reprezintă 15% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în parte; 
-Listele cu aceste bunuri pot fi obținute 
de la lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO22 BACX 
0000 0017 0906 3000 deschis la 
UniCredit Bank SA, Ag. Ploiești, până 
la orele 14.00 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din prețul 
de pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeași dată a Regulamentului 
de participare la licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru terenuri, 
mijloace fixe și obiecte de inventar, 
prima ședință de licitație a fost fixată în 
data de 23.11.2018, ora 10:00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 07.12.2018; 21.12.2018, 
11.01.2018, 25.01.2018, ora 10:00.  Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Județ Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC C&C MH Confort SRL 
- în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.Bră-
tianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, înre-
gistrată la Oficiul  Registrului 
Comerţului  Mehedinţ i  sub nr. 
J25/460/2005, având cod de identificare 
fiscală nr. 17044001, aflată în procedura 
de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichi-
dator judiciar societățile profesionale de 
insolvență asociate prin contract Yna 
Consulting SPRL și Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul ales în localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare 
prin negociere directă cu pas de supra-
ofertare conform hotararii adunarii 
creditorilor din data de 22.06.2017 
bunurile imobile: Baraca izopan- 
Birouri + Laborator, tamplarie PVC cu 
geam termopan, pardoseala gresie, anul 
contructiei 2009, SC = 136,85 mp 
situata in sat Halanga, com. Izvorul 
Barzii, judetul Mehedinti. Cladire 
Administrativa - Birouri Mecanizare, 
tamplarie PVC cu geam termopan, 
pardoseala gresie, SC= 96,53 mp, anul 
contructiei 2009, situata in sat Halanga, 
com. Izvorul Barzii, judetul Mehedinti. 
Cladire Administrativa - Birouri Meca-
nizare, tamplarie PVC cu geam 
termopan, pardoseala gresie, anul 
contructiei 2009, SC= 114,20 mp situata 
in sat Halanga, com. Izvorul Barzii, 
judetul Mehedinti. Baraca Izopan - 
Magazie, tamplarie PVC cu geam 
termopan, pardoseala gresie, anul 
contructiei 2009,  sc=67,22 mp, situata 
in sat Halanga, com. Izvorul Barzii, 
judetul Mehedinti. Bunurile descrise 
anterior nu sunt inscrise in Cartea 
Funciara. Preţul negociat în condițiile 
art. 118 din Legea 85/2006 între SC 
C&C MH Confort SRL prin lichida-
torul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL și  persoana juridica Gogonetu 
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Melania Gabriela Intreprindere Indivi-
duala este în sumă de 15.000,00 euro + 
TVA. (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Pasul de supraofertare 
va fi în cuantum de 1500 euro exclusiv 
TVA, prețul total oferit cu titlu de 
supraofertă fiind 16.500 euro exclusiv 
TVA (15000 Euro exclusiv TVA + 10 
%), crescând în mod succesiv pentru 
fiecare supraoferta cu 10 % din prețul 
cel mai mare oferit în condițiile din 
regulamentul de vanzare (cu pași de 
supraofertare de 10 %). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență 
nr.9465/101/2012. Supraofertele se vor 
depune in plicuri sigilate la biroul lichi-
datorului judiciar situat in Dr. Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, cu scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire sau direct cu 
primirea numarului de inregistrare al 
supraofertei, cel mai tarziu pana la 
data de 18.12.2018, fiind insotite in mod 
obligatoriu de dovada achitarii in 
contul unic de insolventa a garantiei de 

participare in valoare de 10% din pretul 
oferit de supraofertant. Participarea la 
sedinta de supraofertare este conditio-
nata de achizitionarea caietului de 
sarcini in suma de 100 lei+TVA, depu-
nerea garantiei de participare in 
valoare de 10% din pretul oferit de 
supraofertant in contul unic de insol-
venta al SC C&C MH Confort SRL nr. 
RO54 BRDE 260S V428 9386 2600  
deschis la BRD Dr.Tr.Severin si a 
actelor de identificare ale ofertantului si 
ale reprezentantului acestuia pana la 
termenul limita de depunere a ofertelor. 
Sedinta de supraofertare va avea loc la 
data de 19.12.2018, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, in prezenta tuturor ofertan-
tilor, ocazie cu care acestia fie isi mentin 
oferta pentru bunurile imobile oferite 
spre vanzare, fie supraoferteaza. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de negociere directa 
la termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-

unea prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, email:of-
fice@consultant-insolventa.ro; exper-
t y n a @ y a h o o . c o m ,  s i t e :  w w w.
consultant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi. Lichidator judiciar 
asociat, Consultant Insolvență SPRL, 
prin reprezentant asociat coordonator 
ec. Emil Popescu, Yna Consulting 
SPRL,  prin reprezentant asociat coor-
donator ec. Motoi Gogu.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional transport 
marfă, pe numele Ene Constantin 
Adrian, domiciliat în comuna Coșești - 
Argeș, eliberat de A.R.R. Argeș. Se 
declară nul.

l Declar pierdut și nul Certificat 
m a n a g e r  t r a n s p o r t  m a r f ă  n r. 
0038356/20.08.2011 Damian Oana 
Diana, jud. Vaslui, emis de ARR Vaslui.

l SC Aquatech International SRL 
declara pierdute: Registrul de Evidenta 

Fiscala si Registrul Unic de Control 
pentru sediul din Soseaua Panduri, nr.37. 
Le declaram nule.

l Pierdut fotografia de la certificatul de 
cetăţenie pe numele Irinici Ilie emis de 
Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.

l Pierdut legitimaţie cu nr. 104, valabilă 
în legislatură 2016 -2020 eliberată de 
Senatul României, pe numele Iordache 
Virginel. O declar nulă.

l Pierdut certificat constatator nr. 32716 
eliberat la 26.10.2009 de ORC Tulcea pe 
numele  SC Pr ich inde lu l  SRL, 
J36/106/1992. Se declară nul.

l SC Pika Oil Trade SRL, sediul în 
comuna Ghimpeţeni, str. Crizantemei 
nr.1, declar pierdute facturier format A5 
seria Oil –F nr. 000051 -000150 și chitan-
ţier seria Oil –C nr. 000101 -000200.

l Pierdut originalul proces –verbal de 
predare –primire  a locuinţei și schiţa 
apartamentului cu nr. S283 din 
30.05.1991 pe numele Radu Gheorghe și 
Elena. 

l  Pierdut dovada de achitare a aparta-
mentului în rate emisă de Administraţia 
Fondului Imobiliar pe numele Canghe-
lare Marioara și Canghelare Marin. 

l Firma Balneo –Turism Sarata 
Monteoru Trade SRL, cu sediul în Bucu-
rești, sector 3, Aleea Mizil , nr. 14 -18, 
Corp C2, parter ap. 20, camera 1, cu 
J40/1646/2013 CUI 31212054, pierdut  
certificat de înregistrare. Îl declar nul. 

l Firma B&B Financiat Expert SRL cu 
sediul în București, sector 3, str. 
Doamnei nr. 17 -19, cu J40/5080/2011, 
CUI 1617273, pierdut certificat de înre-
gistrare. Îl declar nul.

l Trend Sh Autohaus SRL, anunță 
pierderea Cărții de intervenție, registrul 
special și nr. unic pentru AMEF tip Casă 
marcat, model Compact M01 seria ZCM 
013282. Se declară nule.

l Pierdut portofel în seara de 3 noiem-
brie în Piața Libertății, Timișoara. Porto-
felul conține buletin, carnet și legitimație 
de student pe numele de Negru Gabriel 
Sebastian.




