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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu anga-
jează: -11 instalatori apă canal; -7 excavato-
rist pentru excavatoare cu rotor de mare 
capacitate; -15 zidar rosar-tencuitor; -11 
tâmplar universal. Telefon: 0371.307.458.

l Star Team Cleaning Company cauta 
cuplu pentru domestic cleaning in Uk. 
Cerinte: cazier si permis de conducere. 
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita 
CV pe email sau pot suna la 07429206210. 
Nu se percep comisioane la angajare si nu se 
cere experienta! Cazare asigurata de 
companie contra cost. Multumesc. Gina 
Stoian- Director Star Team Cleaning 
Company www.starteamcleaning.co.uk.

l Comuna Grebănu, cu sediul în comuna 
Grebănu, județul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de muncitor calificat, treapta 
2 (şofer microbuz şcolar), număr de posturi: 
1, conform HG nr.286 din 23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 16 ianuarie 2019, ora 10.30; 
-Proba interviu în data de 21 ianuarie 2019, 
ora 10.30. Pentru participarea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: 1.Studii medii sau generale, 
permis de conducere valabil categoria D, 
atestat transport călători valabil. 2.Condiții 
de vechime: minimum 1 an. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Grebănu, județul Buzău. Relații suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei Grebănu, 

persoană de contact: Crîngaşu Niță, telefon: 
0238.778.714, fax: 0238.778.970, e-mail: 
primariagrebanu@gmail.com.

l Primăria Comunei Cârlibaba, cu sediul în 
localitatea Cârlibaba, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante de: 
-inspector, clasa I, grad profesional prin-
cipal, în cadrul Compartimentului agricol, 
autoritate tutelară, asistență socială, stare 
civilă, juridic şi programe europene din 
Aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Cârlibaba, judeţul Suceava, 
conform Legii nr.188/1999. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
23.01.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 28.01.2019, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ştiințe administrative; -vechime în 
specialitatea studiilor absolvite necesare 
exercitării funcţiei publice: minim 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Cârlibaba, judeţul Suceava. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs la sediul 
Primăriei Comunei Cârlibaba, persoană de 
contact: Danciu Gabriel Michael -primar, 
telefon: 0230.575.802, e-mail: cirlibaba83@
yahoo.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.Pante-
limon” Focşani, cu sediul în Focşani, str.

Cuza-Vodă, nr.50-52, judeţul Vrancea, 
organizează, în condiţiile HG nr.286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractual vacante: -perioadă nede-
terminată: -1 post de asistent medical debu-
tant (PL) -Serviciul de Medicină Legală; -1 
post de asistent medical debutant (PL) 
-Cabinet Cardiologie-Ambulatoriu Integrat; 
-1 post de asistent medical debutant (PL) 
-Cabinet NPI- Ambulatoriu Integrat; -1 post 
de asistent medical debutant (PL) -Secţia 
Pediatrie; -1 post de asistent medical debu-
tant (PL) -Secţia ortopedie-traumatologie; -1 
post de asistent farmacie debutant (PL) 
-Farmacia nr.1; -1 post de îngrijitoare -Secţia 
Boli infecţioase; -1 post de îngrijitoare 
-Compartiment Gastroenterologie; -1 post 
de îngrijitoare -Compartiment Oncologie 
medicală; -1 post de îngrijitoare -Secţia 
Cardiologie; -1 post de muncitor necalificat 
I -Serviciul Administrativ. Condiţii specifice: 
-Pentru postul de asistent medical debutant 
(PL): diplomă de bacalaureat, şcoală postli-
ceală sanitară, fără vechime; -Pentru postul 
de îngrijitoare: diplomă şcoală generală, 
fără vechime; -Pentru postul muncitor 
necalificat I: 8 clase, fără vechime. 
Concursul se va desfăşura astfel: -proba 
scrisă (pentru toate posturile) în data de 
16.01.2019, ora 9.00; -proba practică (pentru 
asistent medical debutant) în data de 
21.01.2019, ora 9.00; -proba interviu (pentru 
toate posturile) în data de 25.01.2019, ora 
9.00. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs la Serviciul RUONS 
în perioada 19.12.2018- 08.01.2019, ora 
16.00 inclusiv. Relaţii suplimentare la sediul 
spitalului, Serviciul RUONS, telefon: 
0237.625.000, fax: 0237.625.191, www.
spitalvn.ro.

l Spitalul Municipal „Anghel Saligny” 
Feteşti, cu sediul în localitatea Feteşti, strada 
Călăraşi, numărul 549, judeţul Ialomiţa, 
organizează concurs pentru ocuparea unei 
funcţii contractuale temporar vacante de: 
-asistent medical generalist, 1 post temporar 
vacant -în secţia Chirurgie generală. 
Condiţii specifice în vederea participării la 
concurs: -diplomă/certificat de asistent 
medical generalist cu studii postliceale, 
studii de scurtă durată sau studii superioare; 
-certificat de membru privind exercitarea 
profesiei de asistent medical, vizat de orga-
nizaţia profesională; -minim 6 luni vechime 

ca asistent medical. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
10.01.2019, ora 10.00; -Interviul în data de 
17.01.2019, ora 10.00. Candidaţii care 
optează pentru un post temporar vacant vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Municipal „Anghel 
Saligny” Feteşti, biroul Resurse umane. 
Pentru a ocupa un post contractual vacant, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale, conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Detalii privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului, respectiv bibliografia sunt 
disponibile accesând: www.spitalfetesti.ro, 
precum şi la avizierul instituţiei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Spita-
lului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti, 
telefon: 0243.361.905, interior: 121, biroul 
Resurse umane.

l Spitalul Municipal „Anghel Saligny” 
Feteşti, cu sediul în localitatea Feteşti, strada 
Călăraşi, numărul 549, judeţul Ialomiţa, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale vacante de: -muncitor 
calificat I -electrician: 1 post vacant; 
-muncitor calificat I -zugrav-vopsitor: 1 post 
vacant; -muncitor calificat II -lăcătuş: 1 post 
vacant. Condiţii specifice în vederea partici-
pării la concurs pentru postul de electrician: 
-diplomă de absolvire a şcolii generale sau 
liceu; -certificat de calificare pentru meseria 
de electrician; -minim 9 ani vechime în 
meserie. Condiţii specifice în vederea parti-
cipării la concurs pentru postul de 
zugrav-vopsitor: -diplomă de absolvire a 
şcolii generale sau liceu; -certificat de califi-
care pentru meseria de zugrav-vopsitor; 
-minim 9 ani vechime în meserie. Condiţii 
specifice în vederea participării la concurs 
pentru postul de lăcătuş: -diplomă de absol-
vire a şcolii generale sau liceu; -certificat de 
calificare pentru meseria de lăcătuş; -minim 
6 ani vechime în meserie. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
21.01.2019, ora 10.00; -Interviul în data de 
28.01.2019, ora 10.00. Candidaţii care 
optează pentru posturile vacante vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Municipal „Anghel 

Saligny” Feteşti, biroul Resurse umane. 
Pentru a ocupa un post contractual vacant, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale, conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Detalii privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului, respectiv bibliografia sunt 
disponibile accesând: www.spitalfetesti.ro, 
precum şi la avizierul instituţiei. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Spita-
lului Municipal „Anghel Saligny” Feteşti, 
telefon: 0243.361.905, interior: 121, biroul 
Resurse umane.

l SC Pharco Impex 93 Societate SRL cu 
sediul in Bucuresti, str. Coriolan Marcius 
nr.23, sector 5, J40/17137/1993, CUI 
4218882, angajeaza Reprezentant Medical 
cod COR 243302. Cerinte: studii superioare; 
experienta in domeniu vanzarii produselor 
farmaceutice; capacitate buna de analiza si 
sinteza a informatiilor; engleza si araba scris 
si vorbit nivel avansat; flexibilitae/ adaptabi-
litate/ rezistenta la stres/ munca in echipa/ 
program de lucru prelungit si detasari in 
tara si strainatate; permis de conducere 
auto. Cei interesati pot depune CV-ul si 
insotit de actele de studii si scrisoare de 
intentie pe adresa de e-mail: avocatalatar@
gmail.com, pana pe data de 20.12.2018 
inclusiv. Selectia va avea loc in data de 
21.12.2018 se va face in baza documentelor 
transmise prin e-mail.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Gorj organizează 
concurs de recrutare în data de 22 ianuarie 
2019, ora 10,00 (proba scrisă) şi interviul, în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise, la sediul institu-
ţiei din Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr. 24, 
judeţul Gorj, în vederea ocupării unui post 
corespunzător funcţiei publice vacante de 
execuție de inspector, grad profesional prin-
cipal la Compartimentul comunicare, 
registratură, relații cu publicul şi evaluare 
inițială din cadrul aparatului propriu al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Gorj. Condiţii specifice, 
de îndeplinit cumulativ, cu respectarea 
prevederilor art. 57, alin.5), lit.b) din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare: - absolvenţi de studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv de 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiințe ale comunicării, speciali-
zarea jurnalism; - vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice 
de minimum 5 ani. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul DGASPC Gorj, din Tîrgu 
Jiu, strada Siretului, nr.24, judeţul Gorj, în 
perioada 19 decembrie 2018-07 ianuarie 
2019. Persoana de contact: Arsenie Cori-
na-Gabriela, consilier superior la Serviciul 
resurse umane, salarizare şi pentru funcția 
publică. Relaţii suplimentare la telefon 
0253212518 sau la camera nr.36 - sediul 
D.G.A.S.P.C. Gorj.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, Str. Dunării, nr. 1, scoate la 
concurs, în data de 28.01.2019, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesional 
asistent - Punct de lucru Videle. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
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vacante: Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate. Data de desfăşurare 
a concursului: 28.01.2019 - ora 10:00 - proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada 
19.12.2018-07.01.2019, la sediul AJOFM 
Teleorman. Contact: Secretariatul AJOFM 
Teleorman, tel. 0247.310.115, email ajofm@
tr.anofm.ro.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în 
data de 22.01.2019, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional principal - 
Compartiment Salarizare; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ramura de stiinte: ştiințe economice - dome-
niul de licență: contabilitate, economie, 
finanțe; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare 
a concursului: 22.01.2019 - ora 10:00 - proba 
scrisă. Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada 
19.12.2018-07.01.2019, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: Felicia Călugăru - 
consilier superior, tel. 021.303.98.58, email 
felicia.calugaru@anofm.ro.

l Agenţia Județeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Cluj, cu sediul în Cluj 
Napoca, Str. George Coşbuc, nr. 2, scoate la 
concurs, în data de 28.01.2019, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesional 
superior - Compartiment Formare profesi-
onală. Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de speciali-
tate - studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul psiho-
logie sau asistență socială; Vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 7 ani; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de 
desfăşurare a concursului: 28.01.2019 - ora 
10:00 - proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial partea a -III- a, 
respectiv în perioada 19.12.2018-07.01.2019, 
la sediul AJOFM Cluj. Contact: Secretari-
atul AJOFM Cluj, tel. 0264.590.227, email 
ajofm@cj.anofm.ro.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, 
în data de 22.01.2019, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Inspector, grad profesional asistent 

- Serviciul Comunicare şi Secretariatul 
Consiliului de Administrație. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
stiinte: sociologie; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 an; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data 
de desfăşurare a concursului: 22.01.2019 - 
ora 10:00 - proba scrisă. Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial partea a 
-III- a, respectiv în perioada 19.12.2018-
07.0 1.2019, la sediul ANOFM. Persoană 
de contact: Ionica Badea - consilier supe-
rior, tel. 021.303.98.58, email ionica.
badea@anofm.ro.

l U.A.T. Municipiul Sebeş organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unei funcţii 
publice de execuţie vacantă de: Inspector, 
clasa I, grad profesional asistent din cadrul 
Biroului Executări Silite şi Control Fiscal 
-Aparatul de specialitate al primarului)-Id 
Post:442252. Probele stabilite pentru postul 
de Inspector, clasa I, grad profesional 
sistent: proba scrisă şi interviul. Data, ora şi 
locul desfăşurării concursului: -17.01.2019, 
ora 11:00 Sebeş, Parcul Arini, nr. 1 (sediul 
Primăriei Municipiului Sebeş) -proba scrisă; 
-23.01.2019; ora 11:00 Sebeş, Parcul Arini, 
nr. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeş) 
-proba interviu; Termenul de depunere al 
dosarului de înscriere: -07.01.2019 , ora 
14:00. Condiţii de participare pentru postul 
de Inspector, clasa I, grad profesional asis-
tent din cadrul Biroului Executări Silite şi 
Control Fiscal sunt: candidatul trebuie să 
îndeplinească condițiile generale prevăzute 
de art. 54 din Legea nr. 188/1999 -privind 
Statutul funcționarilor publici cu modifică-
rile şi completările ulterioare; -studii univer-
sitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă  în specialitățiile -economice sau juri-
dice. -vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an.

l Institutul Național de Endocrinologie 
„C.I.Parhon”, cu sediul în Bucureşti, b-dul 
Aviatorilor, nr.34-38, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante, perioadă nede-
terminată, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare: -2 (două) posturi asistent 
medical principal generalist, nivel studii S, 
vechime 5 ani ca asistent medical; -4 (patru) 
posturi asistent medical principal generalist, 
nivel studii PL, vechime 5 ani ca asistent 
medical; -1 (unu) post asistent medical 
generalist, nivel studii PL, vechime 6 luni în 
specialitate; -1 (un) post asistent medical 
debutant generalist, nivel studii PL, fără 
vechime; -3 (trei) posturi infirmieră, fără 
vechime, nivel studii G. Concursul se va 
desfăşura la sediul unității din b-dul Aviato-
rilor, nr.34-38, conform calendarului 
următor: -09 ianuarie 2019- selecția dosa-
relor; -16 ianuarie 2019, ora 12.00- proba 
scrisă; -21 ianuarie 2019, ora 12.00- proba 
practică. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs: 08 ianuarie 2019, 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 Bucureşti, b-dul 
Aviatorilor, nr.34-38, sector 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcții contractuale temporar vacante, 
perioadă determinată, în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare: -1 (un) post îngri-
jitoare, fără vechime, nivel studii G. 
Concursul se va desfăşura la sediul unității 
din b-dul Aviatorilor, nr.34-38, conform 
calendarului următor: -03 ianuarie 2019- 
selecția dosarelor; -09 ianuarie 2019, ora 
12.00- proba scrisă; -11 ianuarie 2019, ora 
12.00- proba practică. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs- 28 decem-
brie 2018, ora 14.00. Relații suplimentare- 
Serviciul RUNOS, tel.021.317.20.41, 
int.258.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud.Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant, repartizat pe perioadă determi-
nată, pentru implementarea Programului 
naţional de cadastru şi carte funciară, 
corespunzător funcţiei contractuale de 
execuţie, cu încadrare pe perioadă determi-
nată  din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj – Serviciul 
Juridic Resurse Umane Secretariat şi Petiții, 
Biroul Relația cu Publicul, astfel: 1.Biroul 
Relația cu Publicul Băileşti, după cum 
urmează: 1 post asistent registrator prin-
cipal  gr.II,  în temeiul HG 286/23.03.2011, 
modificată şi completată; 1 post asistent 
registrator  tr.I ,  în  temeiul  HG 
286/23.03.2011, modificată şi completată. 
2.Biroul Relația cu Publicul Calafat, după 
cum urmează: 1 post asistent registrator 
principal  gr.II,  în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi completată, 1 
post asistent registrator tr.IA, în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi completată. 
3.Biroul Relația cu Publicul Segarcea, după 
cum urmează: 1 post asistent registrator 
pr incipal  gr.II ,  în  temeiul  HG 
286/23.03.2011, modificată şi completată, 1 
post asistent registrator tr.I, în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi completată. 
4.Biroul Relația cu Publicul Filiaşi,  după 
cum urmează: 1 post asistent registrator 
pr incipal  gr.II ,  în  temeiul  HG 
286/23.03.2011, modificată şi completată, 1 
post asistent registrator tr. IA, în temeiul 
HG 286/23.03.2011, modificată şi comple-
tată. Concursul se va desfăşura astfel: proba 
scrisă în data de 16.01.2019, ora 10.00, 
proba interviu în data de 22.01.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: asistent registrator principal gr.II: 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă sau studii universitare cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă ȋn speci-
alizarea (programul de studii): drept; 
vechime ȋn specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: minim 6 luni; asistent 
registrator învăţământ liceal cu diplomă de 
bacalaureat; vechime ȋn muncă: minim 6 
ani şi 6 luni pentru postul de  asistent regis-
trator tr.IA,  şi  minim 3 ani şi 6 luni pentru 
postul de  asistent registrator tr.I. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 08.01.2019, 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 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr. 4, jud.Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant, repartizat pe perioadă determi-
nată, pentru implementarea Programului 
naţional de cadastru şi carte funciară, 
corespunzător funcţiei contractuale de 
execuţie din cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj- Serviciul 
Cadastru- Biroul Înregistrare Sistematică, 
cu încadrare pe perioadă determinată de 36 
de luni, după cum urmează: 1 post asistent 
registrator principal gr.I, în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi completată, 2 
posturi asistent registrator principal gr.II, în 
temeiul HG 286/23.03.2011, modificată şi 
completată. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă în data de 16.01.2019, 
ora 10.00, proba interviu în data de 
22.01.2019, 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 specializarea (programul de 
studii):  drept; vechime ȋn în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției: minim 
3 ani şi 6 luni pentru postul de  asistent 
registrator principal gr.I  şi minim 6 luni 
pentru postul de asistent registrator prin-
cipal gr.I. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
08.01.2019 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 Institutul de Chimie Macromoleculară 
“Petru Poni” cu sediul în Iaşi, Aleea Gr.
Ghica Vodă, nr.41A, jud.Iaşi, organizează 
concurs de ocupare a două (2) posturi 
contractuale vacante de Asistent fizică şi 
chimie- cod COR 311116 (Tehnician- 
membru în echipa de implementare), pe 
perioadă determinată, în cadrul proiectului 
“Polimeri coordinativi poroşi noi cu liganzi 
organici de dimensiuni variabile pentru 
stocarea gazelor. Acronim: POCPOLIG” 
(P_37_707/contract nr.67/08.09.2016, cod 
SMIS 104810); Competiția POC-A1-
A1.1.4-E-2015. Normă de lucru (nr. ore/
lună): 67 ore/lună. Condiţiile generale 
pentru ocuparea postului şi documente 
obligatorii pentru constituirea dosarului de 
concurs sunt cele prevăzute în art.3, 
respectiv art.6 din HG 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator funcțiilor contractuale. 
Condiții specifice necesare pentru ocuparea 
posturilor: candidații sa fie absolvenți de 
studii medii/superioare, să cunoască limba 
engleză nivel mediu; să cunoască tehnicile 
de pregătire a probelor pentru analize, să fie 
familiarizat cu tehnicile de caracterizare a 
compuşilor prin difracție de raze X, micro-
scopie de forță atomică, spectroscopie 
Raman, caracterizarea magnetică a materi-
alelor magnetice moi şi dure folosind 
metoda fluxmetrică, magnetometrie (VSM, 
PPMS) şi rezonanță feromagnetică, candi-
datul trebuie să fie motivat şi creativ, cu 
abilități avansate de comunicare şi de lucru 
în echipă; nu necesită vechime. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul Institutului, 

Biroul personal-resurse umane în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea în Moni-
torul Oficial. Probă orală: 16.01.2019, ora 
11.00 (probă unică). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Institutului de Chimie 
Macromoleculară ”Petru Poni” din Iaşi, 
telefon 0232.217.454, email: balan.cata-
lina@icmpp.ro şi pe site-ul institutului: 
www.icmpp.ro.

l Primăria Oraşului Ardud, Județul Satu 
Mare, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a funcțiilor publice de execuție vacante: 
Consilier, clasa I, grad profesional principal 
în cadrul Direcției Financiar Contabil, 
Resurse Umane, Achiziții Publice; Consilier, 
clasa I, grad profesional debutant în cadrul 
Direcției Financiar Contabil, Resurse 
Umane, Achiziții Publice; Consilier, clasa I, 
grad profesional principal în cadrul Direcției 
Financiar Contabil, Resurse Umane, Achi-
ziții Publice; Referent, clasa III, grad profe-
sional principal în cadrul Direcției Financiar 
Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice. 
Condiţii minime pentru ocuparea funcţiei 
consilier, clasa I, grad profesional principal 
în cadrul Direcției Financiar Contabil, 
Resurse Umane, Achiziții Publice: condiţii 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
188/1999 republicată, vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani, studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor economice. Condiţii minime pentru 
ocuparea funcţiei consilier, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Direcției 
Financiar Contabil, Resurse Umane, Achi-
ziții Publice: condiţii generale prevăzute de 
art.54 din Legea 188/1999 republicată, 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice- fără vechime, 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. Condiţii minime pentru 
ocuparea funcţiei consilier, clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Direcției 
Financiar Contabil, Resurse Umane, Achi-
ziții Publice: condiţii generale prevăzute de 
art.54 din Legea 188/1999 republicată, 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani, studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor economice. 
Condiţii minime pentru ocuparea funcţiei 
referent, clasa III, grad profesional principal 
în cadrul Direcției Financiar Contabil, 
Resurse Umane, Achiziții Publice: condiţii 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
188/1999 republicată, vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani, studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei oraşului 
Ardud, astfel: În data de  21 ianuarie 2019, 
ora 12.00, proba scrisă. Interviul se va comu-
nica ulterior. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituției în termen de 20 de zile 
calendaristice de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a 
III-a, şi trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de art.49 din HG 
nr.611/2008- actualizat. Informații supli-
mentare de se pot obține la sediul instituției 
sau la tel.0261.767.130, e-mail: primaria.
ardud@yahoo.com.
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l Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, organi-
zează concurs  pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru funcţia 
publică: Direcția Investiții şi Servicii 
Publice, Autoritatea Județeană de Trans-
port: 1.Un post funcție publică de execuție,  
de consilier, clasa I,  gradul profesional 
debutant. Condiţii de participare: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, într-
unul din domeniile Științe sociale sau 
Științe inginereşti; -fără vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -cunoştinţe IT -nivel mediu. 
Programul concursului: -20.12.2018 -publi-
citate concurs; -18.01.2019, ora 10.00 
-susţinere probă suplimentară de testare a 
cunoştinţelor în domeniul IT -nivel mediu; 
-21.01.2019, ora 11.00 -proba scrisă. Inter-
viul se susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Data şi ora susţi-
nerii interviului se afişează odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data de 20.12.2018, 
ora 8,00, şi până în data de 08.01.2019, ora 
16.30. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200 int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, consi-
lier Compartiment Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocupareaa două posturi 
funcţii publice de execuție vacante: Direcția 
Achiziții şi Patrimoniu, Serviciul Achiziții 
Publice: 1.Un post funcție publică de 
execuție, de consilier, clasa I, gradul profe-
sional debutant. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, într-una 
din următoarele: a)ramuri de ştiință: 
-ştiințe economice; -ştiințe juridice -specia-
lizarea drept; b)domenii: -inginerie civilă; 
-ştiințe administrative -specializarea admi-
nistrație publică; -fără vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -cunoştinţe IT -nivel mediu. Un 
post funcție publică de execuție, de 
inspector, clasa I, gradul profesional debu-
tant. Condiţii de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă într-una din urmă-

toarele: a)ramuri de ştiință: -ştiințe econo-
mice; -ştiințe juridice -specializarea drept; 
b)domenii: -inginerie civilă; -ştiințe admi-
nistrative -specializarea administrație 
publică; -fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; -cunoştinţe IT -nivel mediu. 
Programul concursului: -20.12.2018 -publi-
citate concurs; -21.01.2019, ora 11.00 
-susţinere probă suplimentară de testare a 
cunoştinţelor în domeniul IT -nivel mediu; 
-22.01.2019, ora 11.00 -proba scrisă. Inter-
viul se susţine, de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Data şi ora susţi-
nerii interviului se afişează o dată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data de 20.12.2018, 
ora 08.00, şi până în data de 08.01.2019, ora 
16.30. Relaţii suplimentare la telefon: 
0243/230.200 int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, consi-
lier Compartiment Resurse Umane.

l Spitalul Oraşenesc Harşova organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
de director medical la care au acces 
persoane fizice care intrunesc cumulativ 
urmatoarele conditii specifice: studii -facul-
tatea de medicina (gradul minimum -medic 
specialist)/ vechimea in specialitate: 
minimum 5 ani. Concursul va avea trei 
etape eliminatorii: test-grila/ lucrare scrisa 
(18.01.2019, 10:00) sustinerea proiectului de 
specialitate (23.01.2019, 10:00) si interviul 
de selectie (28.01.2019, 10:00). Dosarele de 
concurs se vor depune la sediul Spitalului 
Orasenesc Harsova, compartimentul 
RUNOS, pana pe 11.01.2019, ora 12:00. 
Secretariatul comisiilor de concurs va fi 
asigurat de catre dl. cons. jr. Andrei Dogaru 
(0787311030// spital_harsova@yahoo.com). 
Anuntul integral cuprinzand bibliografia, 
tematica, precum si alte informatii referi-
toare la desfasurarea concursului pot fi 
gasite pe site-ul institutiei- www.spitalhar-
sova.ro/anunturi.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. 
Independenţei nr. 4 bis, etaj 1 şi 2, judeţul 
Teleorman, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale 
vacante de execuţie, pe perioadă nedetermi-
nată din cadrul Serviciului Publicitate 
Imobiliară al Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Teleorman: 1 post asistent 
registrator principal gradul I -BCPI Alexan-
dria; 1 post asistent registrator principal 
gradul II -BCPI Videle; 1 post asistent 
registrator principal debutant -BCPI 
Alexandria; 1 post asistent registrator prin-
cipal debutant -BCPI Zimnicea; 2 posturi 
asistent registrator treapta I -BCPI Alexan-
dria; 1 post referent treapta I -BRP Roşiori 
de Vede; 1 post referent treapta I -BRP 
Turnu Măgurele. Concursul se va desfăşura 
în perioada 22 -28.01.2019, orele 10.00. 
Perioada de depunere a dosarelor este 
20.12.2018-08.01.2019, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date suplimentare 
consultaţi site-ul OCPI Teleorman: www.
ocpitr.ro.

l Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultură şi Civilizația Levantului, în temeiul 
H.G. nr. 286 /2011 şi a Memorandumului 
aprobat prin şedința Guvernului din data 

de 12 aprilie 2018, organizează concurs/ 
examen în vederea ocupării postului 
contractual de execuție vacant- consilier IA 
(registratură/ secretariat). Concursul se va 
desfăşura la sediul din Bucureşti, bd. 
Mareşal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 
şi va consta în 2 probe: proba scrisă şi proba 
interviu. Condițiile generale de ocupare a 
postului se regăsesc pe site-ul Institutului la 
secțiunea Cariere. Condiţii specifice de 
ocupare a postului: -1 post consilier (S) grad 
IA în cadrul Compartimentului adminis-
trativ tehnic activitate registratură şi secre-
tariat; -studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în muncă de 
minim 5 ani; -vechime în specialitatea studi-
ilor de minim 5 ani; -vechime efectivă în 
domeniul registratură/ secretariat minim 3 
ani; -cunoştinţe avansate de operare calcu-
lator; -cunoaşterea unei limbi străine: limba 
engleză -nivel avansat; -cunoştinţe de arhi-
vare a documentelor; -cunoştinţe de comu-
nicare şi relaţii publice. Cererea de înscriere 
poate fi descărcată de pe site-ul Institutului 
la secțiunea Cariere. Bibliografia de concurs 
se găseşte pe site-ul ISACCL, secțiunea 
Cariere. Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează până la 
data de 10.01.2019, ora 12.00, la sediul 
Institutului. Proba scrisă, se va desfăşura la 
sediul Institutului, în data de 21.01.2019, 
ora 12:00 (fără a se depăşi durata maximă 
admisă de 3 ore). Interviul se va desfăşura 
în data 28.01.2019, la sediul ISACCL, ora 
va fi anunțată pe site-ul I.S.A.C.C.L la 
afişarea rezultatelor la proba scrisă. Rezul-
tatul final al concursului se afişează la sediu 
şi pe pagina de internet a ISACCL, cel 
târziu la data de 01.02.2019, ora 12.00. Date 
contact: sediul Institutului de Studii Avan-
sate pentru Cultura şi Civilizația Levan-
tului, Bucureşti, sector 1, bld. Mareşal 
Constantin Prezan, nr. 2A -etaj 1 Comparti-
ment resurse umane şi juridic -Elena 
Liliana Ionescu tel.723.782.499.

l Direcţia de Asistenţă Socială a  Oraşului 
Bragadiru, judeţul Ilfov, în temeiul H.G. 
286/2011 cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează  concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoarei funcţii 
contractuale de execuţie  vacante: 
Muncitor calificat treapta IV -Comparti-
mentul Financiar Contabilitate, Salarizare 
si Administrativ;  -vechime în munca: 
minim 3 ani, detinator  permis de condu-
cere categoria B. Data limită depunere 
dosare: 08.01.2019 -orele 14:00, la sediul 
Direcţiei de Asistenţă Socială  Oraş Braga-
diru, Judeţul Ilfov. Concursul începe în 
data de: 16.01.2019 orele 10:00 -proba 
scrisă, 21.01.2019 orele 10.00:- interviul şi 
se desfăşoară la sediul Direcţiei Oraş 
Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul, biblio-
grafia şi tematica de concurs se află afişate 
la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Directiei de Asistenta Sociala a  Oraşului  
Bragadiru sau la telefon: 021/4480795; 
0726810958.

l ANRSPS -UT 35  Popeşti -Leordeni, 
judeţul Ilfov, organizează în data de 
12.02.2019, concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante de Covsilier 
clasa I, grad profesional asistent, studiisupe-
rioare. Relaţii sulpimentare la telefon; 
021/492.03.35, şi pe wwwanrsps.gov.ro.

l Spitalul CETTT Sfântul Stelian Bucu-
reşti cu sediul în Str.Cristian Pascal, nr.25-

27, sector 6, Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale vacante de 
infirmieră. Criteriile minime care trebuiesc 
îndeplinite sunt: -şcoală generală; -curs de 
infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten-
ţilor Medicali din România sau -curs de 
infirmiere organizat de furnizori autorizaţi 
de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane şi certifi-
care; -6 luni vechime în activitate. 
Concursul/examenul se va desfăşura la 
sediul unității în perioada 15.01.2019 
-21.01.2019. Data-limită pentru depunerea 
dosarelor de concurs este 07.01.2019. 
Relații suplimentare la Compartimentul 
RUNOS, tel: 021/314.44.75 şi pe pagina de 
internet a instituției http//www.cetttsfantul-
stelian.ro”.

CITAȚII
l Se citează pentru ziua de 09 Ianuarie 
2019 numiții Mich Marikucza, Kodra 
Togyer, Turda Iuonna, Ivancsuk Janos, 
Ivancsuk Anna, Ivancsuk Maria, Codrea 
Vasile, Codirle Marie, Dr. Bela Rozi, Oniga 
Teodor Ivanciuc Ioan -pârâți, în dosar 
1373/308/2018 a Judecătoriei Sighetu 
Marmației.

l Pârâtul Juverdeanu Costică Paul este 
citat la Judecătoria Bârlad în data de 
05.02.2019, în dosarul nr. 1777/189/2017, ce 
are ca obiect  completare masă succesorală 
şi partaj succesoral. 

l Pârâtul Căpraru Ghiță este citat la Jude-
cătoria Bârlad în data de 14.02.2019, în 
dosarul nr. 5820/189/2017, ce are ca obiect 
uzucapiune, dezbatere moştenire şi acce-
siune imobiliară.

l Aducem la cunoştinţa publică faptul că 
pe rolul Judecătoriei Braşov se află dosarul 
27658/197/2018, având ca obiect deschi-
derea procedurii de declarare a morţii 
numitei Markus Friderica, cu ultimul 
domiciliu în com. Feldioara, str. Petru Rareş 
nr.67, jud. Braşov  şi invităm orice persoană 
care cunoaşte date în privinţa dispărutei, să 
le comunice instanţei de judecată.

l Numita Sultan Monica, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în oraş Bumbeşti-Jiu, str.
Aleea Bujorului, bl.1, ap.1, jud. Gorj, este 
citată la Judecătoria Tg-Jiu pe data de luni, 
14.01.2019, ora 09.00, completul C 25, în 
calitate de pârâtă în dosarul civil 
nr.9210/318/2018 în procesul de divorț cu 
reclamantul Sultan Anton.

l Numita Bradea Marioara cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Cristian, 
str. Lungă, nr.108, jud. Braşov, este citată la 
Tribunalul Braşov pe data de 29.01.2019, 
ora 9:00, sala T1, în calitate de intimată în 
dosarul civil nr. 21999/197/2017, apelanta 
reclamanta fiind SC Genica SRL.

l Societatea Consultanta, Ajutor Farmaci-
ilor SRL, cu ultimul sediu cunoscut în 
Bucureşti, strada Ruşchița, nr.66, Sectorul 2, 
CUI:30520161, J40/9088/2012, este citată la 
Judecătoria Sectorul 5 Bucureşti, în dosarul 
nr.23578/302/2017, pentru ziua de 
08.01.2019, ora 09.00, camera P01, Complet 
C 5 civil 2018, în calitate de terț poprit, în 
proces cu Alvogen România SRL, 

CUI:12826074, in calitate de creditor, 
pentru Fond- Validare poprire.

l Numitul Romanczoni Ianos, identic cu 
Romantean Ioan, cu Romantean Ioan, cu 
Ramanczai Ioan si cu Romonti Ioan cu 
ultimul domiciliu cunoscut in com. Tureni 
este citat la judecatoria Turda la data de 
14.02.2019 in dosar nr.2313/328/2018.

l Nagy Maria Mar. Fagarasi Iosif, Fejer 
Gyorgy, Fejer Gyorgy, Fejer Ana Mar. 
Hanis Sandor, Iosivas Ana Mar. Lunean 
Simion, Popa Teodor Popa Florentina, toti 
cu domiciliul necunoscut sunt citati la jude-
catoria Turda la data de 05.02.2019 in cali-
tate de parati in dosar nr.2062/328/2018.

l Numitul Mâniosu Cătălin Petru cu 
ultimul domiciliu cunoscut în municipiul 
Tulcea, str. Păcii nr. 189 A, jud. Tulcea este 
citat la Judecătoria Tulcea, pe data de: 
22.01.2019, ora 8:30, complet CM5, în cali-
tate de pârât în Dosarul civil nr. 
8916/327/2017, în proces de divorț cu recla-
manta Mâniosu Luminița.

DIVERSE
l Private Liquidation Group IPURL, lichi-
dator judiciar în dosarul nr.4736/111/2013, 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea Adelmann Com, CUI 5722054, 
J05/1873/1994, face public următorul anunț 
referitor la pasul de supraofertare privind 
imobilul aparținând debitoarei în natură 
construcții şi teren aferent, situat in Borş, nr. 
cad.1394, jud. Bihor. Supraoferta, trebuie sa 
fie de minim 220.000,00 EUR (TVA inclus), 
sumă care cuprinde şi pasul de ofertare de 
10% stabilit în procedura. Oferta se va 
depune la sediul lichidatorului judiciar, în 
termen de 30 de zile de la data publicării 
prezentului anunț. Informații suplimentare 
se pot obține prin: e-mail: office@plginsolv.
ro, Tel: 0359/463661, Fax:0359/463662.

l Prin încheierea din data de 18.10.2018 
pronunţată de Judecătoria Săveni în 
dosarul nr. 674/297/2018, având ca obiect 
cererea de uzucapiune formulată de către 
reclamanta Ochişor Alexandrina, domici-
liată în satul şi comuna Hăneşti, jud. Boto-
şani, care solicită dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune a suprafeţei de 
800 m.p. teren din p.c. 125 situat pe raza 
comunei Hăneşti, jud. Botoşani, s-a dispus 
emiterea prezentei somaţii prin care pune în 
vedere tuturor celor interesaţi să facă 
opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la data emiterii celei din 
urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii.

l Tribunalul Maramureş Secţia a II-a 
Civila de Contencios Administrativ si fiscal 
- dosar nr. 2249/100/2018. S-a dispus deschi-
derea procedurii generale de insolvență 
împotriva debitoarei S.C. Primus Natura 
S.A., cu sediul social în Sat Arduzel, Oraş 
Ulmeni, nr.282, judeţul Maramureş, C.U.I. 
RO 30328434, J24/520/2012. Termen pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a crean-
ţelor: 07.01.2019. Termen pentru întocmirea 
şi afişarea tabelului preliminar: 28.01.2019. 
Contestaţiile se vor înregistra la tribunal în 
termen de 7 zile de la publicarea în Bule-
tinul procedurilor de insolvenţă a tabelului 
preliminar. Termen pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv: 22.02.2019. 
Termen pentru continuarea procedurii: 
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18.03.2019. Se convoacă şedinţa adunării 
creditorilor în data de 04.02.2019, ora 14.30, 
la sediul profesional al administratorului 
judiciar din Baia Mare, Bd.Independentei, 
nr.18/29, jud. Maramureş, Cabinet Indivi-
dual de Insolvență Augustin Lucia. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la telefon 
nr. 0262-218844, 0747-246583.

l Team Insolv IPURL lichidator judiciar  
al SC Navartis Prod SRL, dosarul 
3430/95/2018 Trib. Gorj  conf art. 117 al. 2) 
lit. f) din Statutul UNPIR anunță: organi-
zarea procedurii de selecţie a ofertantului 
de servicii de arhivare aprox. 1ml arhivă 
neselectionata. Oferta trebuie să conțină un 
preț total pentru toate operațiunile, precum 
şi prețul pentru operaţiunile de verificare, 
selecţionare, inventariere şi legare, respectiv 
depozitare per ML, astfel încât să cores-
pundă standardelor de cost prevăzute de 
Statutul UNPIR. Oferta se poate comunica 
pana la data de 21.12.2018 orele 12:00 pe 
e-mail officeteaminsolv@yahoo.com.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Ciupercenii Noi, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.44 înce-
pând cu data de 27.12.2018, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei Ciupercenii 
Noi, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l S.C.Veroniki Ecogrup S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Intrarea Murmurului, nr.2-4, 
Sector 1, înregistrată la Registrul Comer-
țului sub nr.J40/5534/2016, CUI: 
RO35962725, informează pe cei interesați 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
autorizației de mediu pentru activitatea de 
producție folie termoformabilă din PET şi 
caserole termoformate din PET, desfăşurată 
în Comuna Conteşti, Sat Bălteni, jud.
Dâmbovița. Informații se pot solicita la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Dâmbovița din Municipiul Târgovişte, Str.
Calea Ialomitei, nr.1, județul Dâmbovița, în 
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-16.00. 
Propuneri sau contestații se pot depune la 
sediul A.P.M.Dâmbovița.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei in 
dosarul nr. 5744/105/2018, Tribunal 
Prahova, conform incheierii din 14.12.2018 
privind pe SC Kamari Foods SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
23.01.2019, întocmirea tabelului preliminar 
al creanțelor 07.02.2019, întocmirea tabe-
lului definitiv 01.03.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 12.02.2019 
orele 12:00 la sediul administratorului judi-
ciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

SOMAȚII
l În baza cererii de dobândire a dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, formulată 
de Szilagyi Szabo Elisabeta, cu privire la 
cota de 1/4 din imobilul teren intravilan de 
407mp şi casă de locuit de 97mp, situat în 
Târgu Mureş, str.I.L.Caragiale, nr.10, înscris 
în CF nr.4815 Tg Mureş, nr. top 4772/1/2, 

4772/2/4, 4772/3/3, 4772/4/3, 4772/5/3, 
poziția B4, pe numele defunctului Szabo 
Istvan. Prin prezenta se somează toți cei 
interesați asupra împrejurării că pot 
formula opoziție la cererea de uzucapiune 
ce formează obiectul  Dosarului 
nr.10694/320/2018 al Judecătoriei Tg Mureş, 
cu termen de judecată la data de 29.01.2019, 
în caz contrar, în termen de o lună de la 
emiterea celei din urmă publicații se va trece 
la judecarea cererii.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar, organizează licitatie 
publică pentru echipamentul - cântar auto 
60 tone la pretul de 20.713 lei cu TVA 
Inclus. Licitatia va avea loc la data de 
09.01.2019, orele 12,00, în Ploiesti, P-ta 
Victoriei, nr. 7, bl. A Est, ap. 51, jud. 
Prahova. În cazul în care bunul nu se 
vinde, licitatia va fi reluată în datele de 
14.01.2019 orele 12,00; 17.01.2019 orele 
12,00; 21.01.2019 orele 12,00; 28.01.2019 
orele 12,00. Înscrierea la licitatie se face cu 
cel putin 1 (una) zi înainte de data fixată 
pentru licitatie. Pentru înscriere sunt nece-
sare: cerere de înscriere, copie CI sau 
Certificat de înmatriculare, împuternicire 
pentru reprezentant, dovada achitarii 
garantiei de participare de 10% din pretul 
de pornire si 100 lei reprezentand contra-
valoarea regulamentului. Aceste sume se 
vor achita la biroul lichidatorului sau in 
contul deschis pe “Online Consulting 
SRL” la Libra Bank SA Agentia Ploiesti 
sub nr. RO69BREL0002000548960100 cod 
fiscal 15607923. Informatii suplimentare la 
tel. 0744920534, email: tempoinsolv@
gmail.com si www.tempoinsolv.ro.

l Debitorul Marisia Construct SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1. Autoutilitară Volkswagen, tip/
variantă transporter, nr. înmatriculare 
BZ-08-PDG, an fabricație 2004, preț 
pornire licitație -1.700,00 Euro exclusiv 
TVA; -Prețul Regulamentului de licitație 
pentru autovehicul este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al licita-
ților pentru autoutilitară aparținând 
Marisia Construct SRL reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Parti-
ciparea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO19 BREL 
0002 0018 0223 0100 deschis la Libra 
Internet Bank -Suc. Ploieşti până la orele 
14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de licitație pentru 
bunul din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru auto-
vehicul, prima şedință de licitație a fost 
fixată în data de 07.01.2019, ora 10:00, iar 
dacă bunul nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi în 
data de 14.01.2019; 21.01.2019; 28.01.2019, 
ora 10.00. Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploieşti, Str. Cuptoarelor, 
Nr. 4, Județ Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul Vialis Edil SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1. Autoturism Mercedes E 250 CDI, fabri-
cație 2012, fabricație pornire licitație, 
8.925,00 Euro exclusiv TVA; 2. Autoturism 
Mercedes C 200 CDI, fabricație 2005, preț 
pornire licitație  -4.425,00 Euro exclusiv 
TVA; 3. Autoturism Skoda Octavia, fabri-
cație 2008, preț pornire licitație -2.925,00 
Euro exclusiv TVA; 4. Autoturism Dacia 
Logan MCV, fabricație 2008, preț pornire 
licitație -1.500,00 Euro exclusiv TVA; 5. 
Autoturism BMW 320 D, fabricație 2000, 
preț pornire licitație  -1.575,00 Euro 
exclusiv TVA; 6. Autoturism Fiat Barcheta, 
fabricație 1995, preț pornire licitație  
-1.350,00 Euro exclusiv TVA; 7. Mijloace 
fixe, apartinand Vialis Edil SRL în valoare 
de 52.600,73 Lei exclusiv TVA. -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru autotu-
risme este de 500,00 Lei exclusiv TVA.  
-Prețul de pornire al licitaților pentru 
autoturisme şi mijloacele fixe aparținând 
Vialis Edil SRL, reprezintă 75% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte. Listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25; Parti-
ciparea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO16 BACX 
0000 0017 0714 6000 deschis la UniCredit 
Bank SA, până la orele 14.00 am din 
preziua  stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeaşi data a Caietului 
de sarcini şi Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
autoturisme şi mijloacele fixe, prima 
şedință de licitație  a fost fixată în data de 
27.12.2018, ora 11.00, iar dacă bunurile nu 
se adjudecă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor fi în data de 
10.01.2019;17.01.2019; 31.01.219; 
07.02.2019, ora 11.00. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Cuptoarelor, Nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare şi 
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. 

l Turnătoria Centrala Orion SA, societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, urmatoarele 
bunuri mobile:  autoturism Daewoo Cielo 
TF19Y, an fabricatie 1999, nr. inmatricu-
lare PH-15-TCO- 320 euro; autoturism 
Mercedes 300 SE, an fabricatie 1992, nr. 
inmatriculare PH-20-TCO - 2.520 euro; 
autoturism Nubira, an fabricatie 2003, nr. 
inmatriculare PH-35-TCO - 400 euro; 
autospeciala PCI Roman (autospeciala 
pompieri), an fabricatie 1976 - 1.608 euro. 
Pretul bunurilor nu include TVA. Licitatiile 
se vor organiza in data de 21.12.2018, ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 07.01.2019, 09.01.2019, 
11.01.2019, 14.01.2019, 16.01.2019, 
18.01.2019, 21.01.2019, 23.01.2019, 
25.01.2019, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si conditiile de parti-
cipare se pot obtine numai de la sediul 
lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 

0787344547/0244597808, email office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andrei-
ioan.ro.

l Debitorul Alusteel Construct SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1. Autoturism Dacia Logan, nr. 
înmatriculare PH-14-ARM, an fabricație 
2007, preț pornire licitație -700,00 Euro 
exclusiv TVA; 2.Autoturism Dacia  Logan, 
nr. înmatriculare PH-30-ACP, an fabricație 
2005, preț pornire licitație -315,00 Euro 
exclusiv TVA; 3. Autoturism Dacia 1307, nr. 
înmatriculare PH-03-EZZ, an fabricație 
1996, preț pornire licitație  -32,90 Euro 
exclusiv TVA; 4. Autoturism DACIA 1307, 
nr. înmatriculare PH-08-UAP, an fabricație 
2000, preț pornire licitație -35,35 Euro 
exclusiv TVA; 5.Autoutilitara Peugeot 
Boxer, nr. înmatriculare PH-20-ACP an 
fabricație 1998, preț pornire licitație 
-840,00Euro exclusiv TVA; 6.Mijloace fixe 
aparținând Alusteel Construct SRL în 
valoare de 28.615,30 Lei exclusiv TVA; 
7.Obiecte de inventar aparținând Alusteel 
Construct SRL în valoare de 1.802,50 Lei 
exclusiv TVA. -Prețul Regulamentului de 
licitație pentru autoturisme şi mijloacele 
fixe este de 500,00 Lei exclusiv TVA.  
-Prețul de pornire al licitaților pentru auto-
turisme şi mijloacele fixe aparținând Alus-
teel Construct SRL reprezintă 35% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în 
parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un telefon 
în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consemnarea 
în contul nr. RO90 BREL 0002 0016 2815 
0100 deschis la Libra Internet Bank - Suc. 
Ploieşti până la orele 14.00 am din preziua  
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caietului de sarcini şi 
Regulamentului de licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru autoturisme, 
mijloacele fixe şi obiectele de inventar, 
prima şedință de licitație a fost fixată în 
data de 11.01.2019, ora 11.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi în data 
de 18.01.2019; 25.01.2019; 01.02.2019; 
08.02.2019; 15.02.2019; 22.02.2019; 
01.03.2019, ora 11.00. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Cuptoarelor , Nr. 4, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. 

l Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 
02482 Bucureşti organizează licitaţie publică 
cu strigare în vederea închirierii suprafeţei 
totale de 50 mp. în vederea amplasării unei 
construcţii relocabile destinată  pentru 
comercializarea de produse alimentare şi 
nealimentare. Licitaţia are loc în ziua de 
04.01.2019 ora 10.00  la sediul U.M 02482 
Bucureşti din str. Calea Plevnei nr. 134, 
sector 6, Bucureşti. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se repeta în ziua de 15.01.2019 ora 
10.00  şi în ziua de 24.01.2019 ora 10.00 la 
aceeaşi adresa. Condiţiile privind partici-
parea şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul 
de sarcini, care se achiziţionează de la sediul 
U.M. 02482 Bucureşti, începând cu ziua de 

18.12.2018, contra sumei de  25 lei, care se 
depune la casieria unităţii militare. Ofertele 
împreună cu celelalte documente se depun 
la registratură unităţii militare, până la data 
de 03.01.2019 ora 15.30. Garanţia de partici-
pare la licitaţie se exprimă în lei şi se consti-
tuie prin scrisoare de garanţie bancară care 
se prezintă în original, prin depunere în 
numerar la casieria unităţii militare sau prin 
virament bancar în contul unităţii până la 
data şi ora depunerii ofertei. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul unităţii mili-
tare sau la telefon  021/ 319.30.52 interior 
281 sau 668.

PIERDERI
l Pierdut card atestat profesional marfă pe 
numele Zghibolt Dorin, Xh 986701, str.
Războieni, Nr.62, bl.T3, sc.B, Et.4, Ap.39, 
loc.Oradea. Tel.0748.618.014.

l Pierdut card atestat profesional transport 
marfă pe numele Ciurea Florin Gabriel, 
emis de ARR Piteşti. Relații la telefon: 
0151.4551.0325.

l Pierdut scrisoare de conformitate pe 
numele Osob Yousuf, eliberat de Ministerul 
Sănătății. Îl declar nul.

l Pierdut carnet de student, legitimație 
student reducere transport şi permis de 
bibliotecă emise de Universitatea Politeh-
nică, Facultatea Sistemelor Biotehnice, 
Pihurov Marina. Le declar nule.

l Pierdut certificat de inmatriculare Seria 
B, nr. 0898869 al societatii Startitalia 
Consulting SRL, inregistrata la registrul 
comertului sub nr. J40/16836/24.10.2006. Il 
declar nul.

l Pierdut autorizaţie de transport Turcia 
terta seria 777538 eliberată pe numele SC 
Rawa Octra Trans SRL. O declar nulă.

l Pierdute certificat de înregistrare seria B 
nr. 1856099/24.03.2009 si Rezolutia nr. 
963/17.03.2009, emise pentru II Suditu 
Ionel,  Salcioara, CIF 21466284, 
F21/255/28.03.2005. Se declara nule.

l Pierdut certificat de inregistrare in 
scopuri de TVA seria B, nr. 0046499, emis de 
AJFP Ialomita la data de 01.02.2010 pentru 
II Suditu Ionel, Salcioara, CIF 21466284, 
F21/255/28.03.2005. Se declara nul.

DECESE

Că ăăâăcă ăărără ăă săflătă 
fiăă Cristiăă, ăoră Octăviă și 

ăăpoătă Criăă ăăăăță 
trăcărăă ăă ătărăitătă, ăăpă 

o iăăăăăăgătă si grăă 
săfăriătă, ă              

Ecaterinei (Dida) Dobrotăă 
ăăăăăă ăă ăăăăăăăăăăăă ăă ăăăăăără vă ăvăă 
ăoc ăă Ciăitirăă Mărcăță ăă 

ăătă ăă 20 ăăcăăăriă 2018, 
oră 12:00ă Vă răăâăă vășăic 

ăă iăiăiăă ăoăstră!


