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OFERTE SERVICIU
l AVPS Comuna Bodoc, cu sediul în 
Loc.Bodoc, Jud.Covasna, angajează 
paznic de vânătoare pentru Fondul 
Cinegetic 16 Dalnic. Relații se pot obține 
la nr. tel.0744.326.083.

l Tunari Salubrizare organizează în 
data de 23.07.2018 concurs recrutare 
pentru 2 posturi Muncitor necalificat. 
Detalii la 0786.305.431.

l SC Land Optic Consulting angajează 
distribuitor cu permis auto categoria B. 
Pentru detalii: 0767.867.294. Bucuresti.

l Angajam muncitori in constructii 
pentru strainatate -contract de munca 
Salariu 2000 eur -transport gratuit 
0212221871 intre orele 9.00-14.00.

l Firmă germană angajează șoferi 
profesioniști categoria CE+ADR pentru 
transporturi marfă (prelată) pe teritoriul 
Germaniei. 1.950Euro salariu+ 24Euro 
diurna. Contract german, concediu, 
dispecerat în limba română. Așteptăm 
CV-ul dvs. la e-mail: Bewerbung@ullri-
ch-gruppe.de. Tel.0049.176.186.777.57.

l SC Huang Soso SRL angajează încăr-
cător- descărcător pentru magazin 
Craiova. Contact: 0763.921.003.

l Respect Security angajeaza agenti de 
securitate si dispeceri pentru obiectine in 
Bucuresti. 0213127416.

l Primăria Comunei Cetariu, din 
județul Bihor, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie vacantă de: 
-referent de specialitate, grad debutant 
-Centrul de informare turistică. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Cetariu, judeţul 
Bihor, în data de 9.08.2018, ora 10.00 
-proba scrisă și 10.08.2018, ora 10.00 
-proba interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Cetariu, judeţul Bihor. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din HG nr.286/2011, modificată 
și completată cu prevederile HG 
nr.1027/2014. Condiţiile de participare la 
concurs: -studii medii; -absolvenți de 
cursuri autorizate și recunoscute de 
către minister cu profil de ghid turistic; 
-cunoaștere limba română, engleză, 
maghiară; -bibliografia se afișează la 
sediul Primăriei Comunei Cetariu, 
judeţul Bihor; -vechimea în specialitate 
constituie avantaj. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Cetariu și la numărul de 
telefon: 0259.456.266.

l Primăria Comunei Izvoarele Sucevei, 
cu sediul în localitatea Izvoarele Sucevei, 
judeţul Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: inspector IA, în cadrul 

Compartimentului contabilitate, impo-
zite și taxe locale, urbanism: un post, 
conform prevederilor HG nr.286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 10.08.2018, ora 12.00; 
-Proba interviu în data de 14.08.2018, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă; b)vechime în muncă: minim 5 
ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Izvoarele Sucevei. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Izvoarele Sucevei, persoană de 
contact: Mecho Mihail, telefon: 
0760.259.950.  

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexan-
dria, judeţul Teleorman, strada Liber-
tăţii, nr.1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contrac-
tual vacante: -2 posturi de infirmier 
debutant în cadrul Secţiei ATI. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru infirmier debutant: -școală gene-
rală; -fără vechime. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în data de 09.08.2018, ora 
10.00, proba scrisă, iar data și ora inter-
viului vor fi anunţate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului și trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Bibliografia și relaţii 
suplimentare la avizierul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.                        

l Ministerul Afacerilor Interne organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcții publice de execuție vacante de 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant din cadrul Direcției Generale 
Management Urgențe Medicale, Servi-
ciul Control și Inspecție. Concursul se 
organizează la sediul Ministerului 
Afacerilor Interne din București, în data 
de 21.08.2018 ora 10,00 proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
al României Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Afacerilor Interne, telefon 
021/264.85.03; fax: 021/264.87.52; tel. 
int. 11396. Dosarul trebuie să conţină 
documentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile gene-
rale prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și să aibe studii 
universitare de licență, absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă. Condițiile gene-
rale și specifice, bibliografia și tematica 
stabilite, precum și atribuțiile se afișează 

la sediul Ministerului Afacerilor Interne 
și pe site-ul instituţiei.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Mehedinți anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru întreg teritoriu administrativ al 
comunei Rogova începând cu data de 
26.07.2018, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Căminului Cultural Rogova, 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Căminului 
Cultural Rogova și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud.Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, repartizat pe perioadă 
determinată, pentru implementarea 
Programului naţional de cadastru și 
carte funciară, corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dolj- Serviciul Cadastru- 
Biroul Înregistrare Sistematică, cu înca-
drare pe perioadă determinată de 36 de 
luni, după cum urmează: 1 post consilier 
gradul IA (achiziţii publice), în temeiul 
HG 286/23.03.2011, modificată și 
completată. Concursul se va desfășura 
astfel:  proba scrisă în data de 
09.08.2018, ora 10.00, proba interviu în 
data de 14.08.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă sau studii 
universitare cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă ȋn domeniul economic, 
finanţe, contabilitate; vechime în dome-
niul de activitate cerută de post: minim 
6 ani și 6 luni. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până 
la data de 01.08.2018 inclusiv, ora 16.00, 
la sediul OCPI Dolj, cam.104. Relaţii 
suplimentare la sediul OCPI Dolj 
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, 
fax 0251.418.018, e-mail dj@ancpi.ro.

l Liceul Teoretic ,,Radu Popescu” cu 
sediul în Popești- Leordeni, Strada Leor-
deni Nr.52, Județul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea postului: -1 
post administrator financiar- post 
vacant contractual pe perioadă nedeter-
minată. Studii: superioare; îndeplinirea 
condițiilor prevăzute de legislația în 
vigoare pentru funcția de contabil-șef. 
Vechime: minimum 5 ani; iar dacă a 
lucrat în învățământ constituie avantaj. 
Cadrul legal: H.G. nr. 286/23.03.2011,  
modificată și completată prin HG 
1027/24.11.2014. Concursul se va desfă-
șura la sediul unității din Strada Leor-
deni Nr.52, localitatea Popești- Leordeni, 
jud. Ilfov, astfel: Proba scrisă (2 ore) se 
va desfășura în data de 09.08.2018, orele 
09:00-11.00 la sediul unităţii. Proba 
practică se va desfășura în data de 
09.08.2018, începând cu ora 12:00, la 
sediul unității. Interviul se va desfășura 

în data de 09.08.2018 la ora 13:00. Dosa-
rele se depun la sediul unității din 
Strada Leordeni Nr.52, localitatea 
Popești- Leordeni, jud. Ilfov, în perioada 
30.07- 03.08.2018, între orele 8,00-16,00. 
Data limită de depunere: 03.08.2018, 
orele 16,00. Date de contact: Tel. 
0214673423.

l Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Periș (Judeţul Ilfov) Scoate la Concurs 
în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, 1 
post vacant de kinetoterapeut, corespun-
zător funcţiilor contractuale. Condiţii 
specifice: -absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior, licenţiaţi în specia-
litate și aviz de liberă practică; nu nece-
sită vechime în specialitate. Concursul 
se va desfășura la sediul Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Periș în data 
de 09.08.2018, ora 10.00- proba scrisă și 
în  data de 14.08.2018, ora 10.00- proba 
de interviu,  conform legii. Înscrierile la 
concurs se fac la biroul de resurse 
umane al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Periș, str. Principală nr. 507, 
jud. Ilfov, până pe data de 01.08.2018, 
ora 16.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel. 021-267.08.81.

l Primăria Comunei Sireţel, judeţul 
Iași, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, cu contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată, din cadrul 
aparatului de specialitate, în conformi-
tate cu prevederile HG 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Postul vacant: bibliotecar, în cadrul 
compartimentului Cultură-Educație, 1 
post. Condiţiile de participare la 
concurs: Condiții generale: conform 
art.3 din HG 286 din 2011. Condiții 
specifice: -Nu este cazul; -Studii: studii 
medii, absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -Vechime: minim 1 an în speciali-
tatea studiilor. Condiţii de desfășurare a 
concursului: -data-limită de depunere a 
dosarelor: 02.08.2018, ora 11.00; -data și 
ora organizării probei scrise: 10.08.2018, 
ora 13.00; -data și ora organizării inter-
viului: 13.08.2018, ora 14.00; -locul 
organizării concursului: sediul Primăriei 
Comunei Sireţel, judeţul Iași. Probele 
stabilite pentru concurs: -selecţia dosa-
relor de înscriere; -proba scrisă; -inter-
v iu l .  Relaţ i i  supl imentare  - la 
Secretariatul, Primăriei Comunei 
Sireţel, judeţul Iași. Tel.0232.732.251, 
fax: 0232.732.254, e-mail: primariasi-

retel@yahoo.com.

l Institutul Național de Endocrinologie 
„C.I.Parhon”, cu sediul în București, 
b-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcții contractuale vacante, 
în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare: -1 (un) post muncitor 
calificat IV -fochist, nivel studii G, fără 
vechime în meserie -perioadă nedetermi-
nată. Concursul se va desfășura la sediul 
unității din b-dul Aviatorilor, nr.34-38, 
conform calendarului următor: -02 
august 2018- selecția dosarelor; -09 
august 2018, ora 11.00- proba scrisă; -14 
august 2018, ora 11.00- interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor 
la concurs: 01 august 2018, ora 14.00. 
Relații suplimentare: Serviciul RUNOS, 
tel.021.317.20.41, int.258.

l Institutul Național de Endocrinologie 
„C.I.Parhon”, cu sediul în București, 
b-dul Aviatorilor, nr.34-38, sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale 
temporar vacante, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare: -1 (un) 
post asistent medical generalist, nivel 
studii PL, vechime în specialitate: 6 luni- 
perioadă determinată, Secția clinică de 
endocrinologie VI „Patologie hipofizară 
și neuroendocrină”; -1 (un) post asistent 
medical debutant generalist, nivel studii 
PL- perioadă determinată, Secția clinică 
de endocrinologie II „Patologia tiroidei 
de corelație”. Concursul se va desfășura 
la sediul unității din b-dul Aviatorilor, nr 
.34-38, conform calendarului următor: 
-26 iulie 2018- selecția dosarelor; -02 
august 2018, ora 11.00- proba scrisă; -06 
august 2018, ora 11.00- interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor 
la concurs: 25 iulie 2018, ora 14.00. 
Relații suplimentare: Serviciul RUNOS, 
tel. 021.317.20.41, int. 258.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
București (Cod fiscal 4283570) organi-
zează concurs conform H.G. nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
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contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante: •Serviciul Achizitii Publice 
Contractare: -Economist debutant– 1 
post: studii superioare absolvite cu 
examen de licenţă în domeniul 
economic; nu necesită vechime în speci-
alitatea studiilor; nu necesită vechime în 
domeniul achiziţii publice; -Referent de 
specialitate gr. I– 1 post: studii superi-
oare absolvite cu examen de licenţă în 
domeniul ştiinţelor juridice/ economice/ 
tehnice/ administraţie publică; vechime 
în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 
luni; vechime în activitate, în domeniul 
achiziţii publice, de cel puţin 1 an; -Refe-
rent de specialitate debutant– 1 post: 
studii superioare absolvite cu examen de 
licenţă în domeniul ştiinţelor juridice/ 
economice/ tehnice/ administraţie 
publică; nu necesită vechime în speciali-
tatea studiilor; nu necesită vechime în 
domeniul achiziţii publice.  •Comparti-
ment juridic: -Consilier juridic gr. II– 1 
post: studii superioare absolvite cu 
examen de licenţă în domeniul ştiinţelor 
juridice; vechime în specialitatea studi-
ilor minim 6 luni; vechime în activitate, 
în domeniul juridic, de cel puţin 6 luni. 
Calendarul de desfăşurare a concursului 
este: 23.07.2018– 03.08.2018– înscrierea 
candidaţilor de luni până joi între orele 
08.00–16.00 şi vineri între orele 08.00–
14.00; 06.08.2018 ora 14.00– selecţie 
dosare; 07.08.2018 ora 10.00– afişarea 
rezultatelor de verificare a dosarelor; 
rezultatul selectării dosarelor de concurs 
se va afişa la sediul SUUB– Serv. 
Resurse Umane şi pe site-ul spitalului 
(www.suub.ro). 07.08.2018, ora 10.00–
08.08.2018 ora 10.00– formularea 
contestaţiilor faţă de rezultatele de veri-
ficare a dosarelor; 09.08.2018, ora 10.00– 
afişarea rezultatelor contestaţiilor faţă 
de rezultatele de verificare a dosarelor; 
16.08.2018, ora 10.00– susţinerea probei 
scrise la Sala de Consiliu a SUUB (etaj 
1); 17.08.2018, ora 12.00– afişarea rezul-
tatelor probei scrise (se va afişa la sediul 
SUUB– Serv. Resurse Umane şi pe 
site-ul spitalului  www.suub.ro); 
17.08.2018, ora 12.00– 20.08.2018, ora 
12.00– formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele probei scrise; 21.08.2018, ora 
12.00– afişarea rezultatelor contestaţiilor 
la proba scrisă; 23.08.2018, ora 10.00– 
susţinerea probei practice la Sala de 
Consiliu a SUUB (etaj 1); 24.08.2018, 
ora 10.00– afişarea rezultatelor probei 
practice; (se va afişa la sediul SUUB– 
Serv. Resurse Umane şi pe site-ul spita-
lului  www.suub.ro); 24.08.2018, ora 
10.00– 27.08.2018, ora 10.00– formu-
larea contestaţiilor faţă de rezultatele 
probei practice; 28.08.2018, ora 10.00– 
afişarea rezultatelor contestaţiilor la 
proba practică; 28.08.2018, ora 12.00– 
afişarea rezultatelor finale (se va afişa la 
sediul SUUB– Serv. Resurse Umane şi 
pe site-ul spitalului  www.suub.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Spitalului Universitar de Urgenţă 
Bucureşti- Splaiul Independenţei nr.169, 
sector 5, Bucureşti- Serviciul Resurse 
Umane– tel.: 021/318.05.22 int.195 sau 
395 şi pe pagina de internet a unităţii, 
respectiv www.suub.ro.

l U.M. 02526 Bucureşti, din Ministerul 
Apărării Naţionale organizează, în 
conformitate cu Legea nr. 319/2003 
privind Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, concursuri pentru 
ocuparea următoarelor posturi: -post 
vacant de cercetător ştiinţific gr.II în 
Secţia programe studii de securitate, 
Biroul politici de securitate cu o vechime 

în specialitate sau în învăţământul supe-
rior de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de 
doctor; pentru candidaţii care provin din 
afara învăţământului superior sau a 
cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani 
în profilul postului, în domeniul ştiin-
ţelor sociale sau umaniste; -post de 
cercetător ştiinţific gr.III în Secţia 
programe studii de securitate, Biroul 
studii mediul internaţional de securitate 
cu o vechime în specialitate sau în învă-
ţământul superior de cel puţin 6 ani sau 
4 ani, în cazul candidaţilor care deţin 
titlul de doctor; pentru candidaţii care 
provin din afara învăţământului supe-
rior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime 
de 10 ani sau de 8 ani pentru candidaţii 
care deţin titlul de doctor, în domeniul 
ştiinţelor sociale; -post de cercetător 
ştiinţific în Secţia programe studii de 
istorie militară cu o vechime în speciali-
tate sau în învăţământul superior de cel 
puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte 
activităţi, în domeniul ştiinţelor sociale 
sau umaniste; -post vacant de cercetător 
ştiinţific gr. III în Secţia programe studii 
de apărare cu o vechime în specialitate 
sau în învăţământul superior de cel 
puţin 6 ani sau 4 ani, în cazul candida-
ţilor care deţin titlul de doctor; pentru 
candidaţii care provin din afara învăţă-
mântului superior sau a cercetării ştiinţi-
fice, o vechime de 10 ani sau de 8 ani 
pentru candidaţii care deţin titlul de 
doctor, în domeniul ştiinţelor sociale. 
Depunerea dosarelor se va face până la 
data de 16.08.2018, ora 16:00, iar organi-
zarea concursurilor se va face la sediul 
U.M.  02526  Bucureşt i ,  s t rada 
Constantin Mille, nr. 6, sector 1, Bucu-
reşti după cum urmează. -Selecţia dosa-
relor de concurs în data de 17.08.2018; 
-Pentru postul vacant de cercetător 
ştiinţific gr. II în Secţia programe studii 
de securitate, Biroul politici de securita-
te-evaluarea dosarului candidatului în 
data de 10.09.2018; -Pentru postul de 
cercetător ştiinţific gr.III în Secţia 
programe studii de securitate, Biroul 
studii mediul internaţional de securitate 
şi postul de cercetător ştiinţific gr.III în 
Secţia programe studii de apărare:-In-
terviul se va desfăşura în data de 
20.08.2018, ora 10:00; -Afişarea rezulta-
telor în data de 20.08.2018; -Contesta-
ţiile în ziua de 21.08.2018; -Afişarea 
rezultatelor finale în ziua de 21.08.2018. 
-Pentru postul de cercetător ştiinţific în 
Secţia programe studii de istorie mili-
tară: -Proba scrisă în data de 20.08.2018, 
ora 10:00; -Afişarea rezultatelor în data 
de 20.08.2018; -Contestaţii în data de 
21.08.2018 -Interviul în data de 
21.08.2018, ora 10:00; -Afişarea rezulta-
telor în data de 22.08.2018; -Contestaţii 
în data de 23.08.2018; -Afişarea rezulta-
telor finale în data de 24.08.2018. Pentru 
mai multe detalii privind condiţiile 
generale şi specifice pentru ocuparea 
posturilor menţionate, precum şi datele 
în care se vor susţine probele de concurs, 
consultaţi site-ul instituţiei organiza-
toare: ispaim.mapn.ro. Date de contact 
ale secretariatului: pcc Drăghia Ioana 
Luminiţa, telefon: 021/313.86.80, int. 
158.

l Anunț privind organizarea concur-
sului pentru ocuparea următoarelor 
funcții publice vacante din Ministerul 
Justiţiei şi din Institutul Național de 
Criminologie. 1. Ministerul Justiției: 1 
post - consilier, clasa I, gradul asistent - 
Direcția de prevenire a criminalității; 1 
post – consilier, clasa I, gradul superior 
– Serviciul profesii juridice conexe; 1 
post – consilier, clasa I, gradul principal 
– Direcția programe europene – Servi-
ciul programe europene; 2 posturi – 

consilier, clasa I, gradul superior şi 
consilier, clasa I, gradul principal - Servi-
ciul  financiar-contabilitate - Direcția 
financiar-contabilă; 1 post - consilier, 
clasa I, gradul principal – Direcția 
tehnologia informației; 7 posturi - consi-
lier, clasa I, gradul asistent – Direcția 
tehnologia informației – Serviciul 
Centrul suport pentru utilizatorii siste-
mului de management al resurselor; 1 
post - consilier, clasa I, gradul principal 
– Direcția investiții - Serviciul achiziții 
publice. 2. Institutul Național de Crimi-
nologie: 3 posturi - consilier, clasa I, 
gradul superior – Serviciul cercetare; 1 
post – consilier, clasa I, gradul principal 
– Serviciul cercetare; 1 post - consilier, 
clasa I, gradul superior – Biroul econo-
mico - financiar şi administrativ; 1 post 
- consilier, clasa I, gradul principal – 
Biroul economico - financiar şi adminis-
trativ; 1 post - consilier, clasa I, gradul 
asistent - Biroul economico - financiar şi 
administrativ. Concursul se va desfăşura 
la sediul Ministerului Justiţiei din Bucu-
reşti, strada Apolodor, nr. 17, sector 5, şi 
va consta în: - proba scrisă; - interviu. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
21.08.2018, începând cu ora 10.00. 
Candidaţii pot depune dosarele de 
înscriere în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la secretariatul 
Direcţiei resurse umane din Ministerul 
Justiţiei, etaj 2, camera 6, str. Apolodor 
nr. 17, sector 5, Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările 
ulterioare. Informaţiile privind condiţiile 
de înscriere, documentele necesare 
pentru înscriere, tematica şi bibliografia 
de concurs se afişează la sediul Ministe-
rului Justiţiei, precum şi pe pagina de 
Internet www.just.ro, secţiunea Cariere. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
numărul de telefon 037.204.1182 / 
037.204.1166.

l Anunţ privind selecţia unui  membru 
în consiliul de administraţie al Regiei 
Autonome Judeţene de Drumuri Şi 
Poduri Vâlcea Regia Autonomă Jude-
țeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, cu 
sediul în Oraşul Râmnicu Vâlcea, Strada 
Gib Mihăescu nr.28, judeţul Vâlcea, la 
care Consiliul Județean Vâlcea este 
autoritate publică tutelară, anunță înce-
perea procedurii de selecție pentru 
desemnarea unui membru în  Consiliul 
de Administrație al regiei. Selecția se va 
organiza de către Comisia de selecție 
constituită de către autoritatea publică 
tutelară -Consiliul Județean Vâlcea, cu 
respectarea prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a între-
prinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, la sediul social al 
autorității şi va consta în depunerea de 
către candidați a unui dosar de candida-
tură însoțit de actele doveditoare a 
competențelor profesionale ale declara-
ției de intenție şi susținerea unui interviu 
de selecție. A. Calendarul selecției: 1. 
Depunerea dosarului de candidatură se 
va face  în maxim 30 de zile de la data 
publicării anunțului în două ziare cu 
largă răspândire; data publicării anun-
țului este data de referință pentru cele-
lalte termene din Planul de selecție; 2. 
Selecția dosarelor se va face în 5 zile de 
la termenul limită de depunere a candi-
daturilor, data când se va întocmi lista 
lungă a candidaților; 3. Interviul de 
selecție se va susține în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la data 
limită de depunerea candidaturilor şi 
soluționarea clarificărilor. 4. Stabilirea 
listei scurte a candidaților se va face în 3 
zile de la data interviului. 5. Rezultatul 
selectării dosarelor se afişează la sediul 
APT cu menţiunea admis sau respins, 
însoţită de motivul respingerii dosarului, 
va fi comunicat candidaților şi în termen 
de 3 zile de la data interviului. 6. Se 
afişează lista scurtă întocmită pe baza 
selectării dosarelor în termen de 3 zile de 
la data interviului. 7. Depunerea decla-
rației de intenție se va face în maxim 15 
zile de la data afişării listei scurte. 8. În 4 
zile de la termenul limită de depunere a 
Declarației de intenție se organizează 
selecția finală pe bază de interviu a 
candidaților din lista scurtă a candida-
ților care au depus declarații de intenție. 
În cadrul interviului se testează abilită-
țile manageriale ale candidaților cu 
luarea în considerare a declarației de 
intenție. 9. Rezultatul selecției finale va fi 
comunicat candidaților care au susținut 
interviul pe baza declarației de intenție. 
B. Condiții întrunite de candidați: a. 
Cerințe minime: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; Potrivit prevederilor art.5 alin.(2), 
lit.c) din guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoana 
trebuie să aibă experiență în adminis-
trarea sau managementul unor regii 
autonome sau societăți, inclusiv societăți 
din sectorul privat, să nu fie funcționar 
public sau altă categorie de personal din 
cadrul autorității publice tutelare sau al 
altor instituții; -experiență în îmbună-
tățirea performanței societăților sau 
regiilor autonome pe care le-au adminis-
trat sau condus; -cunoaşterea legislației 
specifică regiei, conform bibliografiei 
menționate mai jos; -cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparți-
nând Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; -cunoaşterea 
limbii române (scris şi vorbit); -să nu 
aibă antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; -să nu fi desfăşurat activi-
tate de poliţie politică, astfel cum este 
definită prin lege; -să nu facă parte din 
organele de conducere /coordonare/ 
control ale unei societăți /regii cu acelaşi 
profil; b. Competențe: -competențe de 
management, etică şi integritate, gândire 
strategică, planificare, organizare şi 
capacitate de a lua decizii, analiză şi 
comunicare; C. Criterii de evaluare:  1. 
îndeplinirea cerințelor minime;  2. 
competențe specifice sectorului; 3. 
competențe de guvernanță corporativă;  
4. integritatea candidatului; 5. indepen-
dența candidatului; 6. abilități de comu-
nicare interpersonală; 7. capacitatea de a 
lua decizii şi de a evalua impactul aces-
tora; 8. alinierea declarației de intenție la 
scrisoarea de aşteptări; 9. înscrieri în 
cazierul judiciar; D. Bibliografie: -Legea 
nr.15/1990 privind reorganizarea unită-
ților economice de stat ca regii autonome 
şi societăți comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare; -Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a între-
prinderilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; -Hotărârea 
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a unor preve-
deri din Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice; E. 
Conținutul dosarului de candidat: 1. 
Cererea de înscriere, ce cuprinde în mod 

obligatoriu un OPIS al documentelor 
dosarului; 2. CV în format Europass; 3. 
Copie act identitate; 4. Copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul studiilor 
şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; 5. Copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea condiției 
privind experiența în îmbunătățirea 
performanței societăților sau regiilor 
autonome pe care le-au administrat sau 
condus; 6. Copia carnetului de muncă 
sau, după caz, adeverințele care atestă 
vechimea în specialitatea studiilor; 7. 
Cazier judiciar; 8. Declarația pe propria 
răspundere conform modelului prevăzut 
în procedura de selecție, conform 
modelui afişat pe pe pagina de internet a 
Consiliului Județean Vâlcea. Informații 
suplimentare referitoare la organizarea 
şi desfăşurarea selecției pentru postul de 
administrator se pot obține de pe site-ul 
Consiliului Județean Vâlcea. Comisia de 
selecție.

l Primăria comunei Cornu Luncii 
anunţă: Primăria Comunei Cornu 
Luncii organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei contractuale de execuție 
vacante consilier debutant  - Comparti-
mentul administrativ şi gospodărire 
comunală din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei 
Cornu Luncii. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Comunei Cornu 
Luncii din comuna Cornu Luncii, 
judeţul Suceava, în data de 28.08. 2018, 
ora 10:00 - proba scrisă, iar proba inter-
viului în termen de cel mult 4 zile lucră-
toare de la susținerea probei scrise. 1. 
Criterii generale de ocupare a funcției 
contractuale de execuție vacante de 
consilier debutant  Compartimentul 
administrativ şi gospodărire comunală 
din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Cornu Luncii: - are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; - 
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; - 
are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - are capacitate 
deplină de exerciţiu; - are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; - nu a fost 
condamnat(ă) definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umanității, 
contra statului, ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. 2. Criterii specifice de 
ocupare a funcției contractuale de 
execuție  vacante de consilier debutant - 
Compartimentul administrativ şi gospo-
dărire comunală din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului Comunei 
Cornu Luncii: - studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență; Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul Primăriei Comunei Cornu Luncii 
din comuna Cornu Luncii, judeţul 
Suceava în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României Partea a 
– III-a. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de art.6 din 
anexa la Hotărârea Guvernului Româ-
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niei nr. 286/20011, cu modificările şi 
completările ulterioare, care vor fi 
prezentate şi original în vederea verifi-
cării conformității copiilor cu acestea 
sau în copii legalizate. Relaţii suplimen-
tare cu privire la conţinutul dosarului, 
bibliografie, etc. se pot obţine de la sediul 
Primăriei comunei Cornu Luncii, telefon 
0230542296, persoană de contact - Oiaga 
Constantin.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, liber, 
Bucureşti, sector 4, lângă Palatul Parla-
mentului, prețul pieței. 0744/296883.

CITAŢII
l Numitele Ciolac Lucia şi Dumitriu 
Maria sunt chemate la Judecătoria 
Dorohoi, jud. Botoşani, în dosarul 
112/222/2018, în calitate de pârâte, 
având ca obiect uzucapiunea pentru 
data de 9.08.2018.

DIVERSE
l SC HLT Banater Apartments SRL 
având sediul în localitatea Arad, calea A. 
Vlaicu nr. 270, jud.Arad, anunţă elabo-
rarea primei versiuni a planului “modifi-
cări interioare şi exterioare în vederea 
transformării din sediu administrativ în 
spaţii cazare – faza puz” amplasat în 
Arad, calea A. Vlaicu, nr. 270, jud. Arad 
şi declanşarea etapei de încadrare pentru 
obţinerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se poate 
realiza la sediul firmei SC L&C Total 
Proiect SRL, localitatea Arad, str.Muncii 
nr.34, zilnic între orele 10.30 – 12.30. 
Comentariile şi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Arad, splaiul 
Mureşului nr. FN, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data ultimului 
anunţ.

l CONPET SA, cu sediul în Mun.
Ploieşti, strada Anul 1848, nr.1-3, județul 
Prahova, titular al proiectului “Moderni-
zare Rezervor PSI cu capacitate de cca. 
1100mc, în Stația de Pompare Călăreți”, 
amplasat în comuna Tămădău Mare, sat 
Călăreți, jud.Călăraşi, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare fără evaluare de impact 
asupra mediului şi fără evaluare adec-
vată de către APM Călăraşi, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare adecvată, 
pentru proiectul “Modernizare Rezervor 
PSI cu capacitate de cca. 1100mc, în 
Stația de Pompare Călăreți”, amplasat 
în comuna Tămădău Mare, sat Călăreți, 
județul Călăraşi. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM 
Călăraşi, Șoseaua Chiciu, nr.2, jud.
Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-12.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: http://apmcl.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Subscrisa Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CIF: 31215824, înregistrată 
în RFO II sub nr. 0649, în calitate de 
administrator judiciar al SC Mecanoe-
nergetica SA, în reorganizare judiciara, 
in judicial reorganisation, en redresse-
ment, CIF: RO1605469; sediul social: Dr. 
Tr. Severin, Gura Văii, str. Calea Timi-

şoarei ,  nr.  22,  jud.  Mehedinți ; 
J25/348/1991, numit prin incheierea 
pronunțată la data de 09.11.2015 în 
dosarul nr.7395/101/2015- Tribunalul 
Mehedinti, în temeiul art. 53 alin. (1)  şi 
art.  58 alin. (1) lit. g)  din Legea 85/2014, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor S.C. Mecanoenergetica 
S.A. care se va desfăşura în data de 
27.08.2018, ora 14:30, la sediul adminis-
tratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinți. Ordine de zi: 1. Desemnarea 
unui nou administrator special care să 
reprezinte interesele societății şi ale acți-
onarilor şi care să participe la procedura 
debitorului SC Mecanoenergetica SA, 
precum şi stabilirea retribuției acestuia. 
Accesul Acționarilor la Adunarea Gene-
rală se face în baza procurii speciale 
acordată persoanei fizice/juridice care îi 
reprezintă. Acționarii Societății au posi-
bilitatea de a vota prin corespondență. 
În acest sens, pe baza convocatorului, 
acționarii vor prezenta, în forma scrisă, 
sub semnătură şi cu aplicarea ştampilei, 
comentariile şi poziția lor cu privire la 
fiecare aspect de pe ordinea de zi. In 
cazul în care cvorumul necesar nu se va 
întruni la data menţionata, adunarea 
general a actionarilor se va ţine la data 
de 28.08.2018, la aceeaşi ora şi în acelaţi 
loc, cu acceaşi ordine de zi raportat la 
dispozitiile art. 112 din Legea 31/1990. 
Administrator judiciar. Consultant 
Insolvență S.P.R.L., prin ec. Emil 
Popescu.

LICITAŢII
l Leavis Cont IPURL  lichidator pentru 
SC Anvelos SRL din Ploiesti jud.
Prahova, organizeaza in  data de, 
20.07.2018, 27.07.2018, 03.08.2018, 
10.08.2018, 17.08.2018, 24.08.2018, 
31.08.2018 ora 12:00  la sediul lichidato-
rului licitatie publica cu strigare pentru 
vanzarea bunurilor debitoarei constand 
in imobil situat in Ploiesti str.Eroilor 
nr.29 jud. Prahova. Licitatia porneste 
=38.400 euro la care se adauga TVA de 
19%. Relatii la telefon 0723 695 547 sau 
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL  lichidator pentru 
SC Electrasol Proiect SRL din Ploiesti 
jud.Prahova, organizeaza in  data de 
20.07.2018, 27.07.2018, 03.08.2018, 
10.08.2018, 17.08.2018, 24.08.2018, 
31.08.2018, ora 13:00 la sediul lichidato-
rului licitatie publica cu strigare pentru 
vanzarea  bunurilor debitoarei constand 
in autoturism Toyota Rav 4, 2008, 
benzina, 221600 km, pret 7000 euro fara 
TVA. Relatii la telefon 0723695547 sau 
e-mail: voichita_onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL  lichidator pentru 
SC Agrilemn Serv Construct SRL din 
Parepa Rusani  jud.Prahova, organi-
zeaza in data de 20.07.2018,27.07.2018, 
03.08.2018, 10.08.2018, 17.08.2018, 
24.08.2018, 31.08.2018 ora 12:00, la 
sediul lichidatorului licitatie publica cu 
strigare pentru vanzarea bunurilor debi-
toarei constand in masina de recoltat 
sfecla= 529,55 lei, masina de recoltat 
paioase = 1594,60 lei, disc agricol 2 tava-
lugi = 1338,75 lei, plug 2 coarne =624,75 
lei, grape stelate in tandem 47,50 lei, 
cultivator de cartofi = 1243,55 lei, grebla 
intors fan= 731,85 lei, cositoare fan 
809,20 lei, pompa erbicidat = 809,20 lei, 
masina imprastiat ingrasaminte =487,90 
lei, remorca agricola 975,80 lei, tractor la 
pretul de 11.900 lei. Relatii la telefon 
0723695547 sau e-mail: voichita_
onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL  lichidator pentru 
SC Cometex SA din Urlati jud. Prahova, 
organizeaza incepand cu data de 
20.07.2018,27.07.2018, 03.08.2018, 
10.08.2018, 17.08.2018, 24.08.2018, 
31.08.2018 ora 10  la sediul lichidato-
rului licitatie publica cu strigare pentru 
vanzarea bunurilor mobile constand in 
fisete metalice, rafturi metalice, 8 masini 
de cusut, robineti metalici, suruburi, 
ptrezoane, masina de repasat, piulite si 
alte obiecte de inventar metalice .la 
pretul total de  50.007 lei. Licitatia este 
publica si se desfasoara conform regula-
mentului de vanzare aprobat de 
adunarea creditorilor. Relatii la telefon 
0723695547 sau e-mail: voichita_
onofrei@yahoo.com.

l Leavis Cont IPURL  lichidator pentru 
SC Panatcom TV SRL, cu sediul in 
Valea Doftanei, Sat Tesila, Punctul 
Rusu, jud. Prahova, organizeaza ince-
pand cu data de 20.07.2018, 27.07.2018, 
03.08.2018, 10.08.2018, 17.08.2018, 
24.08.2018, 31.08.2018 ora 13 la sediul 
lichidatorului licitatie publica cu strigare 
pentru vanzarea bunurilor mobile 
constand in Gater Mohringer la pretul 
de 22.600 lei fara TVA. Bunurile pot fi 
vandute ca materiale refolosibiile – fier 
vechi. Pretul de pornire a licitatiei este 
de 1,00 lei /kg fara TVA. Relatii la 
telefon 0723695547 sau e-mail: voichita_
onofrei@yahoo.com.

l Consiliul Local al Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, cod fiscal 2614139 tel/
fax 0233 268 005, 0233 268 000, organi-
zează licitaţie publică deschisă în ziua de 
10.08.2018 ora 10.00  în vederea concesi-
unii următoareir suprafeţe de teren: - 
388 mp teren teren curți şi construcții 
care aparține domeniului public al 
comunei Borca. Documentaţia de atri-
buire se pune la dispoziţia oricărei 
persoane interesate pe suport de hârtie la 
biroul achiziții publice, achitând contra-
costul multiplicării acesteia. Data limită 
de depunere a ofertelor este 09.08.2018 
ora  15,00 într un singur exemplar la 
sediul Primăriei Borca. Ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor va avea loc în 
data de 10.08.2018 ora  10,00  la sediul 
Primăriei Borca. Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute este secţia 
de contecios administrativ a Tribuna-
lului Neamţ, localitatea Piatra Neamţ, 
str. B-dul Republicii nr. 16 telefon /fax 
02330212294. Caietele de sarcini pot fi 
procurate contracost de la sediul Consi-
liului Local Borca, biroul contabilitate.

l Penitenciarul Deva, cu sediul in Deva, 
str. Sîntuhalm, nr.1, jud. Hunedoara, 
organizează în data de 30.07.2018, ora 
11:00, licitaţie publică pentru încheierea 
unui contract pentru implementarea 
unui sistem de telefonie în scopul exerci-
tării dreptului deţinuţilor la convorbiri 
telefonice, în condiţiile stabilite de 
Decizia nr. 463/2017 completată şi modi-
ficată prin Decizia nr. 383/2018 a directo-
rului general al Administrației Naționale 
a Penitenciarelor.  Taxa de participare la 
licitație este de 500 de lei. Documentația 
de atribuire şi caietul de sarcini se pot 
obţine contra cost,pentru suma de 30 lei, 
direct de la sediul Penitenciarului Deva, 
în baza unei solicitări scrise . Acestea pot 
fi solicitate şi gratuit, în format elec-
tronic, la adresa de e-mail achizitii.
pdeva@anp.gov.ro. Informaţii suplimen-
tare la sediul unităţii sau la telefon nr. 
0254/230780. Persoana de contact : 
Gulea Adela – compartiment Achiziții.

l M.A.I. A.N.R.S.P.S. U.T. 320 locali-
tatea Dridu, judeţul Ialomiţa, strada 

Abanosului, nr.1, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare pentru 
vânzarea unui Electrostivuitor EV 
735.45 – preţ pornire – 6.300 lei, inclusiv 
TVA. Caietul de sarcini, fişa tehnică şi 
modelul contractului de vânzare- 
cumpărare  pot fi ridicate de la sediul 
unităţii contra sumei de 5 lei/set, înce-
pând cu data de 23.07.2018. Pot parti-
cipa la licitaţie persoane fizice şi juridice 
care fac dovada respectării cerinţelor din 
caietul de sarcini. Licitaţia va avea loc în 
data de 07.08.2018 ora 11, la sediul 
unităţii. În caz de neadjudecare licitaţia 
se va repeta în data de 22.08.2018 ora 11, 
respectiv 29.08.2018 ora 11. Informaţii la 
tel. 0243283455, fax 0243283456 şi 
e-mail ut320@anrsps.gov.ro.

l Primăria Comunei Vama, judeţul 
Suceava, cu sediul în localitatea Vama, 
str.Victoriei, nr.56, CUI: 4326698, 
tel.0230.239.112, fax: 0230.239.045, 
judeţul Suceava, organizează licitaţie 
publică deschisă pentru concesionarea 
unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical 
situat în imobilul cu destinația 
„Dispensar uman” din strada 9 Mai, nr.1, 
sat Vama, comuna Vama.  Documentaţia 
şi Caietul de sarcini privind organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiei se vor solicita în 
scris şi se vor ridica de la sediul  primă-
riei. Spaţiul este identificat ca fiind situat 
la parterul imobilului cu o suprafaţă 
utilă de 29,12mp reprezentând spaţiul 
având  destinaţia de cabinet medical. 
Spaţiul ce urmează a fi concesionat va fi 
utilizat doar în scopul desfăşurării de 
activităţi medicale. Redevenţa minimă 
de la care se porneşte licitaţia publică 
este 246 Lei/lună. Contravaloarea caie-
tului de sarcini este de 30Lei, iar taxa de 
participare la licitație este de 100 Lei, cu 
plata în numerar la casieria conceden-
tului. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 06.08.2018, ora 15.00. 
Data-limită de depunere a ofertelor este 
10.08.2018, ora 14.00, iar deschiderea 
ofertelor se va realiza în data de 
13.08.2018, ora 10.00, în sala de şedinţe a 
Primăriei Comunei Vama, etaj I.

l Debitorul SC Euroconstruct Trading 
98 SRL -în insolvență, prin adminis-
trator judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare 18 aparta-
mente  amplasa te  în  Comuna 
Corbeanca, sat Petreşti, Str. Radarului, 
nr. 9F, Jud. Ilfov, având prețul de 
pornire de 100% din prețul evaluat al 
Imobilelor: Nr ap 3, nr camere 3 
-109.345,50euro/ap, 509.145,78 lei/ap; 
Nr ap 4, nr camere 4 -124,205,40euro/
ap, 578.337,98 lei/ap; Nr ap 5, nr 
camere 3 -97.841,70euro/ap, 455.580,60 
le i /ap;  Nr ap 6 ,  nr  camere 4 
-124.136,10euro/ap, 578.015,30 lei/ap; 
Nr ap 8, nr camere 4 -123.710,40euro/
ap, 576.033,11 lei/ap; Nr ap 3, nr 
camere  4  -116 .354 ,70euro/ap, 
541.782,74 lei/ap; Nr ap 4, nr camere 3 
-108.939,60euro/ap, 507.255,79 lei/ap; 
Nr ap 5, nr camere 4 -111.889,80euro/
ap, 520.992,81 lei/ap; Nr ap 6, nr 
camere  3  -114 .345 ,00euro/ap, 
532.424,97 lei/ap; Nr ap 7, nr camere 3 
-97.574,40euro/ap, 454.335,97 lei/ap; Nr 
ap 9, nr camere 3 -114.958.80euro/ap, 
535.283,01 lei/ap; Nr ap 10, nr camere 3 
-97.128,90euro/ap, 452.261,59 lei/ap; Nr 
ap 12, nr camere 3 -114.067,80euro/ap, 
531.134,24 lei/ap; Nr ap 2, nr camere 1 
-32.392,800euro/ap, 150.830,69 lei/ap; 
Nr ap 4, nr camere 4 -124.393,50euro/
ap, 579.213,83 lei/ap; Nr ap 6, nr 
camere  4  -124 .502 ,40euro/ap, 
579.720,90 lei/ap; Nr ap 7, nr camere 3, 
-96.426,00euro/ap, 448.988,68 lei/ap; Nr 
ap 8, nr camere 4 -124.155,90euro/ap, 

578.107,49 lei/ap. Participarea la lici-
tație este condiționată de consemnarea 
î n  c o n t u l  n r . 
RO53RNCB0070002459970489, 
deschis la Banca Comercială Română 
S.A.,  sub sancţiunea decăderii, cel mai 
târziu cu o zi înainte de data şi ora 
stabilită pentru şedința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației, şi de achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietelui de sarcini. 
Prețul Caietului de sarcini este de 1.000 
lei +TVA. Pentru imobilele menționate 
mai sus prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 06.08.2018, ora 15.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor avea loc în datele de 
20.08.2018, 03.09.2018, 17.09.2014, 
01.10.2018, 22.10.2018, 05.11.2018, 
19.11.2014, ora 15.00. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul social 
al administratorului judiciar cu sediul 
în  Bucureşti, Str. Buzeşti, nr.71, etaj 5, 
cam. 502-505, sector 1, Bucureşti. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@gmail.
com. Anunțul poate fi vizualizat pe 
site-ul www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Super Color Impex 
Com SRL , cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Crişan, nr. 14, jud. Mehedinti, CIF: 
5657819; J25/154/1998, aflata în proce-
dură de insolventa, in insolvency, en 
procedure collective, în dosar nr. 
832/101/2017 prin administrator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezen-
tata de asociat coordonator Popescu 
Emil, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare la pretul stabilit prin 
raportul de evaluare nr. 42/27.03.2018 si 
aprobat de adunarea creditorilor din 
data de 13.07.2018 bunul imobil: - 
Proprietate imobiliara compusa din 
spatiu comercial, birou, hol si grupuri 
sanitare, situata in loc. Dr. Tr. Severin, 
str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 110, 
bl. TS10, parter , jud. Mehedinti, Sc = 
120,74 mp, Su = 99,99 mp, nr. cadastral 
50010-C1-U18, nr. Carte Funciara 
50010-C-U18 Dr. Tr. Severin (nr. cadas-
tral vechi 380-C1-U28, nr. CF vechi 
3566) la prețul de 48100,00 euro– echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii, pret neafectat de TVA. Bunul 
imobil descris anterior se afla in garantia 
creditorului  Garanti Bank SA conform 
inche iere  de  autent i f i care  nr. 
23358/03.08.2011, nr. 2421/31.01.2012, 
nr. 19578/10.07.2012 si act notarial nr. 
2051/03.08.2011, nr. 251/31.01.2012, nr. 
1648/10.07.2018. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului imobil 
descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 
117 din data de 07.06.2018 pronunțată 
de către judecătorul sindic in dosarul nr. 
832/101/2017/a6 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 06.08.2018 
orele 14:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 1000 lei. 
Contul de insolvență al debitoarei SC 
Super Color Impex Com SRL este 
deschis la Banca Romaneasca Suc. Dr. 
Tr.  S e v e r i n  –  R O 1 1 B R M A 
0999100083671032. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de lici-
taţie din data de 06.08.2018 să depună 
oferte de cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație şi 
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contravaloarea caietului de sarcină in 
suma de 1000 lei până la data de 
06.08.2018 orele 11,00 la adresa mențio-
nată anterior, respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului 
imobil sa anunțe administratorul judi-
ciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul admi-
nistratorului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin asociat coordonator ec. Emil 
Popescu.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Solution Auto SRL, cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str. Calomfirescu, nr. 7, 
bl. C3, sc. 1, et. 3, ap. 15, jud. Mehedinti, 
CIF:17939392, J25/531/2005, scoate la 
vanzare: • stoc de marfa – piese auto 
(flanse, filtre, kit reparatii, garnituri, 
bielete, bucse, inele, burduf planetare, 
pompe, role, cuzineti, rulmenti, bujii, 
senzori, etc.). Valoarea totala : 13.661 
euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la 

cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 07.03.2018 
orele 14:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie si sa achiziționeze 
caietul de sarcini. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la şedinţa de lici-
taţie la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. Nota: 
Lista detaliata a stocului de marfa poate 
fi consultata pe site-ul www.consul-
tant-insolventa.ro la rubrica dosare, 
Solution Auto SRL, pozitia 10 sau la 
sediul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, jud.
Mehedinti. Relatii la sediul lichidato-
rului judiciar, telefon 0756482035, tel./
fax : 0252354399, sau email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator 
Judiciar, Consultant Insolventa SPRL.

l Subscrisa, SC Gardian Grup CDSG 
SRL – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Crisan nr. 87, jud. Mehedinţi, CIF: 
27394217, J25/270/2010, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CUI: 38704372, inregistrata 

in RFO II sub nr. 0918, prin reprezen-
tant asociat coordonator Serban 
Valeriu, numit prin Sentinta nr. 15/2018 
din data de 21.02.2018, pronunţată de 
către Tribunalul Mehedinți, Secţia a II 
– Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul nr. 1586/101/2014, 
scoate la vanzare bunuri mobile: *Auto-
turism Daewoo Cielo, caroseria Berlina, 
4 usi, tip TF19V Cielo Executive, an de 
fabricatie 2003, culoare gri metalizat, 
nr. imatriculare MH-26-GRI*, la pretul 
de 685 Euro  ●*Autoturism Daewoo 
Cielo, caroseria Berlina, 4 usi, marca 
Daewoo, tip/varianta Cielo, an de fabri-
catie 2006, culoare gri, putere KW/CP 
-80 CP, numar de inmatriculare MH - 
11 – GGC*,  la pretul de 145 Euro. 
Preturile nu includ TVA (echivalentul 
in lei la pretul BNR din ziua platii). 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile  descrise anterior o 
reprezinta Sentinta nr. 15/2018 din data 
de 21.02.2018 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către 
Tribunalul Mehedinti in dosarul de 
insolvență nr. 1586/101/2014. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului judi-
ciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 26.07.2018, orele 14:00. 
Informam toti ofertanţii care vor să 
participe la sedinta de licitaţie faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 

reprezentand 10% din preţul de pornire 
al licitaţie si sa achiziționeze caietul de 
sarcini in cuantum de 100 de lei, cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei. Nr. 
cont: RO75BRMA0260034164700000 
deschis la Banca Romaneasca - Sucur-
sala Dr. Tr. Severin. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la şedinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel termen 
să depună oferte de cumpărare. Relatii 
la sediul lichidatorului judiciar din loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
judetul Mehedinti, telefon 0756482035, 
tel./fax: 0252354399, sau la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. 
Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, prin asociat 
coordonator ec. Serban Valeriu

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfa nr. 
0339341001, eliberat de ARR Tulcea pe 
numele Dinca Nicolae.

l Pierdut Certificat de Competenta 
Profesională pentru transportul rutier 
de persoane pe numele Tiugan 
Carmen-Georgiana. Se declara nul.

l Pierdut contract vanzare-cumparare 
in rate nr.32/112 din 2003 incheiat intre 
Primaria Municipiului Bucuresti, prin 

SC Rom-Vial SA si Nicolae Anca, 
Nicolae Paris pentru locuinta din 
Bucursti, sector 1, Bd. Ion Mihalache 
nr.14, corp A, parter, ap.1Bis. Declar nul.

l Subscrisa, RC Media Company 
S.R.L., inregistrata la Registrul 
C o m e r t u l u i  c u  n u m a r u l 
J40/9134/2003, avand Cod Unic de 
Inregistrare 15565518, declar pierduta 
Incheierea nr. 9067/SC/2003 pronun-
tata in data de 03.07.2003 de catre 
Tribunalul Bucuresti in dosarul cu 
numarul 8722/SC/2003 prin care s-a 
dispus constituirea si inregistrarea in 
registrul comertului a societatii RC 
Media Company S.R.L. (denumita 
anterior Warecomm International 
S.R.L.). O declar nula.

l Pierdut titlu de proprietate cu nr. 
88401/24.08.2004, cod 103764 pe numele  
Răducanu Constantin şi Răducanu 
Zinca şi titlu de proprietate cu nr. 
86543/29.09.1995 cod 103764, pe numele 
Fulger Ion, emise de Comosia Jud. pt. 
Stabilirea de Proprietate asupra Terenu-
rilor, jud. Călăraşi. Le declar pierdute.

l Pierdut contract nr. 4368/1967 şi 
proces -verbal din 20.09.1967 şi 
contract de împrumut nr. 3299/1967 pe 
numele Vasilache Mihail, emise de 
Romconfort SRL.


