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➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l PREMIUM IT TECHNOLO-
GIES SRL angajeaza Operator 
introducere, validare si prelucrare 
date -1 post. Cerinte de ocupare a 
postului: studii medii. CV la: 
office@premiumitt.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL 
din Satu Mare, producatoare de 
articole tricotate, angajam tricotor 
cu experienta la masini de tricotat 
STOLL minim 2 ani, cunostinte 
bune de limba engleza. Pentru cei 
interesati va rugam sa ne contactati 
la nr. de tel: 0728988775, resurseu-
mane@siha.ro.

l Primăria Tătărăşti, cu sediul în 
localitatea Tătărăşti, str.Principală, 
com.Tătărăşti, anunță recrutarea şi 
selecţia experţilor în cadrul proiec-
tului „Spune da educației!”, 
POCU/74/6/18/106906, a concur-
sului pentru ocuparea pe durată 
determinată a următoarelor posturi 
de natură contractuală din cadrul 

aparatului de specialitatea a Prima-
rului comunei Tătărăşti: -1 post de 
manager proiect; -1 post de expert 
grup ţintă; proiect cofinanțat din 
Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020 astfel: -concursul 
constă în parcurgerea a trei etape: 
a)Evaluarea dosarelor; b)Proba 
scrisă; c)Interviul. Cererea de 
înscriere la concurs se poate 
descărca de pe site-ul https://comu-
natatarasti.ro/pagina/anunturi-con-
curs/. Dosarele se depun în 
perioada 26 noiembrie -03 decem-
brie 2018 la Sediul Primăriei Tătă-
răşti din Str.Principală, nr.FN, 
Tătărăşti, județul Bacău, de luni 
până joi, între orele 8.00-16.30 şi 
vinerea între orele 8.00-14.00. Mai 
multe informații despre concurs se 
pot obține de pe site-ul Primăriei 
Tătărăşti, la sediul instituţiei 
Primăriei Tătărăşti sau la telefon: 
0234.286.510.

l Batalionul de Sprijin al Forţelor 
Navale Constanţa, cu sediul în 
strada Ştefăniţă Vodă, nr.4, judeţul 

Constanţa, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea a patru posturi 
vacante de personal civil contrac-
tual conform H.G. nr.286/2011:  
-Muncitor calificat IV (Bucătar) 
-nr.posturi: 1 (curs de bucătar, 6 
luni vechime); -Muncitor calificat 
III (Instalator încălzire şi gaze) -nr.
posturi: 1 (curs de instalator încăl-
zire, 3 ani şi 6 luni vechime); 
-Muncitor calificat IV (curățitor 
fațade) -nr.posturi:1 (6 luni 
vechime); -Şofer I -nr.posturi 1 (3 
ani şi 6 luni vechime). -18.12.2018, 
ora 10.00 -proba scrisă; -27.12.2018, 
ora 10.00 -proba pract ică; 
-04.01.2019, ora 09.00 -interviul; 
-data limită de depunere a dosa-
relor -10.12.2018, ora 15.00. -Depu-
nerea dosarelor se va face la sediul 
Batalionului de Sprijin al Forţelor 
Navale, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare sau pe 
site-urile: www.navy.ro, www.
posturi.gov.ro. -Date de contact ale 
secretar iatului ,  la  te lefon: 
0241.667.985, 0241.667.011 interior 
238, 461.

l Club Sportiv Eforie,  cu sediul în 
localitatea Eforie Sud, strada 
Progre su lu i ,  n r. 1 ,  jude ţu l 
Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: muncitor calificat 
I, fochist: Număr posturi: 1, 
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.12.2018, 
ora 10.00; -Proba practică în data 
de 18.12.2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: generale; 
-vechime: 5 ani; -curs calificare 
fochist, autorizat ISCIR. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Eforie Sud, 
str.Republicii, nr.56. Relaţii supli-
mentare la sediul: Eforie Sud, str.
Republicii, nr.56, persoană de 
contact: Ungureanu Aurelia, 
telefon: 0766.096.204, e-mail: 
clubsportiveforie@gmail.com.

l În temeiul H.G. nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, Inspectoratul 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Giurgiu anunță scoaterea la 
concurs a două posturi vacante de 
personal contractual -muncitor 
calificat IV–I la Biroul Logistic a 
Inspectoratului Teritorial al Poliției 
de Frontieră Giurgiu. În vederea 
înscrierii şi participării la concurs, 
candidații trebuie să fie absolvenți 
de studii minime generale şi să aibă 
calificare de bucătar. Nu se cere 
vechime în muncă. Concursul se va 
desfăşura la sediul I.T.P.F.Giurgiu, 
astfel: -12.12.2018 -selecția dosa-
relor; -08.01.2019, orele 10.00 
-proba scrisă; -15.01.2019, orele 
10.00 -interviul. Dosarele de 
concurs se depun la sediul I.T.P.F. 
din municipiul Giurgiu, strada 
Mircea cel Bătrân, nr. 36, judeţul 
Giurg iu ,  până  la  data  de 
11.12.2018, ora 16.00. Documentele 
aferente concursului, respectiv 
anunțul cuprinzând condițiile 
generale şi specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi tematica sunt afişate la 
sediul unității şi pe pagina de 
internet: www.polițiadefontieră.ro, 
iar secretariatul comisiei este 
asigurat la nr.tel. 0246/213.640, 
interior 26063.

l În temeiul H.G.nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, Inspectoratul 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Giurgiu anunță scoaterea la 
concurs a două posturi vacante de 
personal contractual -Îngrijitor la 
Sectoarele Poliției de Frontieră 
Turnu Măgurele şi Bistreț a Inspec-
toratului Teritorial al Poliției de 

Frontieră Giurgiu. În vederea 
înscrierii şi participării la concurs, 
candidații trebuie să fie absolvenți 
de studii minime generale. Nu se 
cere vechime în muncă. Concursul 
se  va  desfăşura  la  sed iu l 
I.T.P.F.Giurgiu, astfel: -12.12.2018 
-selecția dosarelor; -07.01.2019, 
orele 10.00 – proba scrisă; 
-14.01.2019, orele 10.00 -interviul. 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul I.T.P.F. din municipiul 
Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân, 
nr.36, judeţul Giurgiu, până la data 
de 11.12.2018, ora 16.00. Documen-
tele aferente concursului, respectiv 
anunțul cuprinzând condițiile 
generale şi specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi tematica sunt afişate la 
sediul unității şi pe pagina de 
internet: www.polițiadefrontieră.ro, 
iar secretariatul comisiei este 
asigurat la nr.tel. 0246.213.640, 
interior 26063.

l În temeiul H.G.nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, Inspectoratul 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Giurgiu anunță scoaterea la 
concurs a unui post vacant de 
personal contractual -muncitor 
calificat IV–I la Biroul Logistic a 
Inspectoratului Teritorial al Poliției 
de Frontieră Giurgiu. În vederea 
înscrierii şi participării la concurs, 
candidații trebuie să fie absolvenți 
de studii minime generale şi să aibă 
calificare de lucrător comercial/
merceolog/ lucrător/vânzător în 
alimentaţia publică. Nu se cere 
vechime în muncă. Concursul se va 
desfăşura la sediul I.T.P.F.Giurgiu, 
astfel: -12.12.2018 -selecția dosa-
relor; -07.01.2019, orele 10.00 
-proba scrisă; -14.01.2019, orele 
10.00 -interviul. Dosarele de 
concurs se depun la sediul I.T.P.F. 
din municipiul Giurgiu, strada 
Mircea cel Bătrân, nr.36, judeţul 
Giurg iu ,  până  la  data  de 
11.12.2018, ora 16.00. Documentele 
aferente concursului, respectiv 
anunțul cuprinzând condițiile 
generale şi specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi tematica sunt afişate la 
sediul unității şi pe pagina de 
internet: www.polițiadefrontieră.ro, 
iar secretariatul comisiei este 
asigurat la nr.tel. 0246/213.640, 
interior 26063.

l În temeiul H.G.nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului 
-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi 
a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, Inspectoratul 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Giurgiu anunță scoaterea la 
concurs a unui post vacant de 
personal contractual -muncitor 
calificat IV–I la Sectorul Poliției de 
Frontieră Giurgiu a Inspectoratului 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
Giurgiu. În vederea înscrierii şi 

Autoritatea Navală Romană Constanța, prin Căpitănia Zonală Tulcea, organizează în data de
10.12.2018, ora 10.00, la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Str. Portului, nr. 36- licitație publică
cu strigare- pentru valorificarea următoarelor ac�ve fixe disponibilizate:

1. Șalupă fibră - Motor Yamaha 150 CP – ANR 12
Număr înmatriculare 02554
Ambarcațiune �p Beta Max

Număr inventar TL 4021
Anul punerii în funcțiune 2002

Prețul de pornire al licitației 7636 lei

2. Șalupă fibră – Motor Yamaha 150 CP – ANR 4
Număr înmatriculare 02552
Ambarcațiune �p Beta Max

Număr inventar TL 4018
Anul punerii în funcțiune 2002

Prețul de pornire al licitației 7820 lei

3. Șalupă fibră – Motor Yamaha
Număr înmatriculare 02553
Ambarcațiune �p Beta Max

Număr inventar TL 4028
Anul punerii în funcțiune 2002

Prețul de pornire al licitației 7309 lei

Bunurile scoase la licitație se pot viziona în locația SC SCUT SA Tulcea, Str. Portului, nr. 46.
Pasul de strigare este de 5% din prețul de pornire al licitației.
Garanția de par�cipare la licitație este de 5% din prețul de pornire al licitației și se va achit la
casieria Căpităniei Zonale Tulcea cel mai târziu cu o zi înainte de ziua începerii licitației.

În caz de neadjudecare a bunurilor, prima repetare a licitației va avea loc pe data de 17.12.2018
și prețul de pornire al licitației va fi diminuat cu 20%, iar cea de-a doua repetare a licitației va
avea loc pe data de 24.12.2018 și prețul de pornire al licitației va fi diminuat cu 40%.

Cei interesați de par�ciparea la licitație vor depune la secretariatul Căpităniei Zonale Tulcea,
în termen de cel mult 5 zile înainte de data ținerii licitației și cel mai târziu cu o zi înainte de
data ținerii licitației următoarele documente:
- Copie de pe cer�ficatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului și copie după codul fiscal,
pentru persoanele juridice;
- Copie după actul de iden�tate, pentru persoanele fizice;
- Chitanța de achitare a garanției de par�cipare la licitație.
Câș�gătorul licitației este obligat să semneze contractul de vânzare - cumpărare și să achite
integral prețul bunului adjudecat, în termen de 10 zile de la data licitației, în caz contrar
acesta va pierde garanția de par�cipare la licitație.
Informațiile referitoare la bunurile scoase din funcțiune și condițiile pe care trebuie să la
îndeplinească cei interesați a fi admiși la licitație se pot obține la numerele de telefon:
0240.512.937, fax: 0240.513.226 sau mail: cptulcea@rna.ro, între orele 8.00-16.00, în zilele
de luni-vineri ale săptămânii. 
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participării la concurs, candidații 
trebuie să fie absolvenți de studii 
minime generale și să aibă califi-
care de instalator -apă/canal/ sani-
tare. Nu se cere vechime în muncă. 
Concursul se va desfășura la sediul 
I.T.P.F.Giurgiu, astfel: -12.12.2018 
-selecția dosarelor; -08.01.2019, 
ore le  10 .00  -proba  scr i să ; 
-15.01.2019, orele 10.00 -interviul. 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul I.T.P.F. din municipiul 
Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân, 
nr.36, judeţul Giurgiu, până la data 
de 11.12.2018, ora 16.00. Docu-
mentele aferente concursului, 
respectiv anunțul cuprinzând 
condițiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și tematica 
sunt afișate la sediul unității și pe 
pagina de internet: www.polițiade-
frontieră.ro, iar secretariatul comi-
s i e i  e s t e  a s i g u r a t  l a  n r. 
tel.0246/213.640, interior 26063.

l Instituţie de Interes Public Pieţe 
Târguri și Oboare Rm Sărat, cu 
sediul în localitatea Rm.Sărat, 
strada Piaţa Halelor, bl.9, sc.A, 
ap.5, judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Numele 
funcţiei: muncitor calificat-electri-
cian. Număr posturi 1, conform 
H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 18.12.2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
19.12.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 19.12.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: minim școală profesională 
în domeniu; -vechime: 3 ani în 
domeniu; -apt medical, cunoscător 
limba română, fără cazier judiciar, 
experienţă în lucru cu instalaţii 
electrice de înaltă și joasă tensiune. 
Candidaţii vor depune dosarele de 

participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
I.I.P.P.T.O. Rm.Sărat. Relaţii supli-
mentare la sediul: I.I.P.P.T.O. Rm.
Sărat, persoană de contact: Tudo-
rache Marian,  te lefon/fax: 
0238.563.126 (de luni până vineri 
între orele 08.00-16.00), e-mail: 
piatarmsarat@yahoo.com

l Spitalul de Urgență Târgu-Căr-
bunești, cu sediul în localitatea 
Târgu-Cărbunești, str.Eroilor, nr.51, 
județul Gorj, organizează conform 
HG 286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcții contractuale vacante 
după cum urmează: -registrator 
medical debutant: 1 post -Compar-
timent Primiri Urgențe; -infirmieră 
debutantă: 2 posturi -Comparti-
ment Primiri Urgențe; -brancar-
dier: 2 posturi- secția Neurologie; 
-economist debutant: 1 post struc-
tura de Management a calității; 
-muncitor calificat -zidar: 1 post 
formația de întreținere; -muncitor 
calificat -fochist: 1 post centrală 
termică. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
18.12.2018, ora 09.00; -Interviul în 
data de 21.12.2018, ora 09.00. 
Condiții generale de participare: 
a.Are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și 
domiciliul în România; b.Cunoaște 
limba română scris și vorbit; c.Are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d.Are capacitate 
deplină de exercițiu; e.Are o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza fișei de aptitudine 
eliberată de către medicul de medi-
cina muncii; f.Îndeplinește condi-
țiile de studii potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g.Nu a 

fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea. Condițiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs și 
a ocupării funcției contractuale 
sunt: Pentru postul de registrator 
medical debutant: -diplomă de 
bacalaureat; -diplomă care să 
ateste efectuarea unei specializări 
în domeniul informatică, cum ar fi: 
*certificate de calificare profesio-
nală cu calificarea de operator 
introducere, validare și prelucrare 
date; *certificat de absolvire cu 
calificarea de operator introducere, 
validare și prelucrare date; *atestat 
profesional în una din specialită-
țile: -informatică; -matematică-in-
formatică; 
-matematică-informatică cu 
predare informatică intensiv; 
*orice alt Certificat sau Atestat 
care dovedește calificarea de 
operator, introducere, validare și 
prelucrare date. Nu se accepta 
Certificatul de calificare corespun-
zător nivelului stabilit prin Cadrul 
național al calificărilor eliberat în 
urma susținerii și promovării 
probei de evaluare a competențelor 
digitale, decât dacă rezultatul 
obținut la acest examen este recu-
noscut și echivalat, la cerere și 
conform unei metodologii aprobate 
prin ordin al ministrului educației 
naționale și cercetării științifice. 
-Pentru postul de infirmieră debu-
tantă: diplomă de studii medii sau 
liceu și curs de infirmieră absolvit; 
-Pentru posturile de brancardier: 
Diplomă de bacalaureat și Curs de 
prim ajutor-absolvit; -Pentru postul 
de economist debutant pe structura 
de management a calității : 
Diplomă de licență în profilul 
economic și curs de pregătire în 
domeniul Managementul calității 
în spitale, recunoscut de Ministerul 
Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţi-
onală de Sănătate Publică, Mana-
gement și  Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar București sau de 
Autoritatea Naţională pentru Cali-
ficări; -Pentru postul de fochist să 
dețină calificare de fochist și auto-
rizație ISCIR; -Pentru postul de 
zidar să dețină calificare de zidar. 
Pentru toate posturile menționate: 
vechimea nu este obligatorie. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a,la sediul Spitalului 
de Urgență Târgu Cărbunești din 
strada Eroilor, numărul 51, județul 
Gorj. Relații suplimentare la sediul: 
Spitalul de Urgență Târgu-Cărbu-
nești, persoană de contact: referent 
Fet i to iu  Valent in ,  te lefon: 
0253/378.165, fax: 0253/378.085, 
e-mail: office@spitalcarbunesti.ro.

l Primăria orașului Murfatlar, cu 
sediul în localitatea Murfatlar, 
strada Calea Dobrogei, numărul 1, 
judeţul Constanţa, în baza Legii 
nr.188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
executie vacante: Inspector clasa I 
gradul profesional debutant, pe 

perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 1 an. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă în data 
de 27.12.2018, ora 10.00, la sediul 
primăriei. -data și ora interviului 
vor fi anunțate după proba scrisă, 
la sediul primăriei. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ției în termen de 20 zile de la data 
publicării anunțului în  Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv 12.12.2018. Date contact: 
Primăria orașului Murfatlar, Calea 
D o b r o g e i ,  n r. 1 ,  t e l e f o n : 
0241/234.350, fax: 0241/234.516 , 
e-mail: consiliu-local@prima-
ria-murfatlar.ro, persoană de 
contact: Zugravu Simona –consi-
lier grad profesional superior.

l Comuna Biled, cu sediul în loca-
litatea Biled, strada Principală, 
nr.359, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: referent 
cultural debutant: 1 post, conform 
H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 18.12.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
19.12.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare cu 
diplomă de licență sau echivalent; 
-vechime: fără; -condițiile generale 
conform art .3  din H.G.nr. 
286/2011. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Biled. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Comunei Biled, 
persoană de contact: Drăgan Dan, 
telefon:  0256.377,001,  fax: 
0256.377.300, e-mail: secretariat@
primariabiled.ro.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roșiorii de 
Vede, str.Carpaţi, nr.33, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
t u a l e  v a c a n t e  c o n f o r m 
HG286/2011 de: -Asistent medical 
principal- Secția Medicină Internă: 
1 post vacant; -Asistent medical 
principal- Compartiment Cardio-
logie: 2 posturi vacante;  -Asistent 
medical -Compartiment Cardio-
logie: 2 posturi vacante; -Asistent 
medical -Secția Obstetrică Gineco-
logie -Sala de nașteri: 1 post vacant. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.12.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 18.12.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru postul de:  
Asistent medical principal Secția 
Medicină Internă: -Diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
HG797/1997; -Adeverință de grad 
principal; -5 ani vechime în specia-
litate. Pentru posturile de: Asistenți 
medicali principali Comparti-
mentul Cardiologie: -Diplomă de 

școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
HG797/1997; -Adeverință de grad 
principal; -5 ani vechime în specia-
litate. Pentru posturile de: Asistenți 
medicali Compartimentul Cardio-
logie: -Diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG797/1997; 
-Cel puțin 6 luni vechime în specia-
litate. Pentru postul de:  Asistent 
medical Secția Obstetrică Gineco-
logie -Sala de nașteri: -Diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
HG797/1997; -Cel puțin 6 luni 
vechime în specialitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalul Municipal 
„Caritas”Roșiorii de Vede. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
Municipal „Caritas”, persoană de 
c o n t a c t :  P a s c u  M i h a e l a , 
0247/406.689.  

l Şcoala Gimnazială “Nicolae 
Marineanu” Cezieni, cu sediul în 
localitatea Cezieni, strada Dumitru 
Cezianu, numărul 73, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Administrator finan-
ciar. Număr posturi: 0.5, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.12.2018,  ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
18.12.2018,  ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: Studii econo-
mice finalizate cu licență; -vechime: 
3 ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale “Nicolae Mari-
neanu” Cezieni. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Şcolii Gimnaziale 
“Nicolae Marineanu” Cezieni, 
persoană de contact: Ticu Tatiana, 
telefon: 0762.275.669, e-mail: scoa-
lacezieni@yahoo.com

l Primăria Comunei Măgirești, 
județul Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea  funcției contrac-
tuale vacante de executie de: -Asis-
tent  medical ,  pe  per ioadă 
nedeterminată, în cadrul SPAS 
-Cămin îngrijire bătrâni, sat Valea 
Arinilor, Comuna Măgirești, jud.
Bacău, cu respectarea prevederilor 
HG286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Conditii de 
participare: -studii postlicele de 
specialitate în domeniul sanitar/
fără vechime. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul Primăriei Măgi-
rești, Compartiment Resurse 
U m a n e ,  p â n ă  l a  d a t a  d e 
10.12.2018, ora 16.00. Proba scrisă 
are loc în data de 18.12.2018, ora 
10.00 și interviul în data de 
20.12.2018, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Măgirești, 
județul Bacău. Persoană de 
contact: secretar, Bucurel Iulia 
Mihaela, tel.0769.047.013.

l Serviciul  Public de Gospodărie 
Urbană cu sediul în localitatea 
Sighetu Marmației, strada Al.
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Ivasiuc, nr.13, judeţul Maramureș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Șofer  I, categoria C, 
cu atestat transport marfă, COR 
833201: 1 post; -Muncitor calificat 
asfaltator III, COR 711904: 1 post; 
-Muncitor calificat asfaltator I, 
COR 711904: 1 post; -Muncitor 
calificat mecanic utilaje I, COR 
723302: 1 post; -Muncitor necali-
ficat I zone verzi, COR 9214: 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H . G . n r. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.12.2018, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
18.12.2018, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 20.12.2018,  ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiții; 
-Șofer  I, categoria C, cu atestat 
transport marfă, COR 833201: 
studii medii/generale cu atestat 
pentru transport mărfuri, permis 
conducere categoria C, vechime 
minim 6 ani. -Muncitor calificat 
asfaltator III, COR 711904: studii 
generale/medii, vechime minim 6 
ani. -Muncitor calificat asfaltator I, 
COR 711904: studii medii/generale, 
vechime minim 10 ani. -Muncitor 
calificat mecanic utilaje I, COR 
723302: studii medii/generale, 
vechime minim 10 ani. -Muncitor 
necalificat  I zone verzi, COR 9214: 
studii generale, vechime minim 3 
ani. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Serviciul  Public de 
Gospodărie Urbană. Relaţii supli-
mentare la sediul: Serviciul  Public 
de Gospodărie Urbană, persoană 
de contact: Balea Maria, telefon: 
0262.315.956, fax: 0262.311.195.

l Primӑria Orașului Videle organi-
zează la sediul său din str. Repu-
blicii, nr. 2 în data de 12.12.2018, 
ora 10.00 -proba scrisă, respectiv 
17.12.2018, ora 14.00 -interviul, 
concurs pentru ocuparea postului 
temporar vacant, funcţie contrac-
tualӑ de execuţie, de croitor din 
cadrul Grӑdiniţei cu Program 
Prelungit Nr. 1 Videle. Condiţiile 
necesare ocupării unui post de 
natură contractuală vacant sau 
temporar vacant sunt prevăzute la 
art. 3 din HGR 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Condiţiile specifice de înscriere și 
participare la concurs pentru 
ocuparea postului temporar vacant 
mai sus menţionat sunt următoa-
rele: școala profesională confecţio-
nare îmbrăcăminte. Dosarele de 
participare la concurs se pot 
depune la secretariatul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autorizӑri 
Taximetrie și Comerţ, Problemele 
Romilor și Parc Auto din cadrul 
Primăriei Orașului Videle, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului și vor 
conţine, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 6, alin. (1) 
din Regulamentul cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, aprobat de Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: 
sediul Primӑriei Orașului Videle, 
str. Republicii, nr. 2, oraș Videle, 
judeţul Teleorman, telefon: 
0247.453017, interior 106, fax: 
0247.453015, e-mail: primariavi-
dele@yahoo.com, persoana de 
contact: Vochin Nicoleta -inspector. 
Informaţii suplimentare privind 
desfășurarea concursului se pot 
obţine la secretariatul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autorizӑri 
Taximetrie și Comerţ, Problemele 
Romilor și Parc Auto din cadrul 
Primăriei Orașului Videle, telefon: 
0247.453.017, int. 106.

l Serviciul Public de Gospodărie 
Urbană, cu sediul în localitatea 
Sighetu Marmației, strada Al.
Ivasiuc, nr.13, judeţul Maramureș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de: -Muncitor 
calificat mecanic utilaj I, COR 
723302: 1 post, conform H.G.nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 11.12.2018, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 
11.12.2018, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 13.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Muncitor calificat mecanic utilaj I, 
COR 723302: studii medii /gene-
rale, vechime minim 10 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Serviciul Public de Gospodarie 
Urbană. Relaţii suplimentare la 
sediul: Serviciul Public de Gospo-
darie Urbană, persoană de contact: 
Balea Maria, telefon: 0262/315.956, 
fax: 0262/31.1195.

l Școala Gimnazială Nr.3,  cu 
sediul în localitatea Codlea, strada 
Freziei, nr.2, judeţul Brașov, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de:  
Îngrijitoare: 1 post, conform 
H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
interviu în data de 18.12.2018, ora 
11.00; -Proba practică în data de 
18.12.2018 , ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: generale sau 
medii; -vechime: 3 ani; -are capaci-
tate deplină de exercițiu. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale nr.3 Codlea. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Școlii Gimnaziale nr.3 Codlea 
-Serv.Secretariat, persoană de 
contact: Solomon Marilena, 
telefon: 0268/251.305, e-mail: 
scgen3codlea@yahoo.com.

l Consiliul Judeţean Gorj, cu 
sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. 
Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
două posturi contractuale de 
execuţie vacante de îngrijitor la 
Compartimentul activități suport, 

Serviciul pentru transport public 
județean și activități suport, 
Direcția tehnică, investiți i , 
infrastructură drumuri publice și 
transport public județean din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj, pe peri-
oadă nedeterminată. A. Condițiile 
de participare la concurs: I. 
Condiții generale: Poate participa 
la concurs orice persoană care 
îndeplinește condițiile generale 
prevăzute la art. 3 din Anexa la 
Hotărârea  Guvernulu i  nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. II. Condiții 
specifice prevăzute în fișa de post: 
Pe lângă condiţiile generale prevă-
zute la pct. I, candidații trebuie să 
îndeplinească și următoarele 
condiţii specifice: a) studii gimna-
ziale/profesionale/liceale; b) 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
contractuale  de execuție  - 
minimum 6 luni. B. Data, ora  și 
locul desfășurării  acestora: 
Concursul se va desfășura la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj, astfel: - 
proba scrisă, 17 decembrie 2018, 
ora 10,30; - interviul se va susține 
într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Candidaţii vor 
depune dosarul de concurs la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului, respectiv în 
perioada 23.11.2018 - 07.12.2018. 
C. Date de contact ale secretarului 
comisiei de concurs: Florea Gior-
giana, consilier superior la 
Compartimentul resurse umane, 
managementul funcției publice din 
aparatul se specialitate al Consiliul 
Județean Gorj, adresa de corespon-
dență: Municipiul Târgu-Jiu, str. 
Victoriei nr. 4, et. 2, camera 241, tel. 
0372531241, adresă de e-mail: gior-
giana.florea@cjgorj.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilu-
l u i - B u z ă u ,  î n  t e m e i u l 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru  
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1  post 
vacant  (perioadă nedeterminată) 
de Educator M la Centrul Reziden-
țial pentru Recuperarea și Reabili-
tarea Copilului cu Tulburări de 
Comportament Nr.5-Beceni din 
cadrul D.G.A.S.P.C.Buzău astfel: 
Dată limită depunere dosare, în 
data de 10.12.2018; Selecţie dosare,  
în data de 12.12.2018, ora 10.00; 
Proba scrisă, în data de 18.12.2018, 
ora 10.00; Interviu, în data de 
21.12.2018, ora 10.00; Condiții: 
studii medii absolvite cu Diploma 
de Bacalaureat sau echivalentă; 
vechime în muncă-minim 1 an. 
Persoană de contact: Drăgostin 
Luminița-tel.0238/711051. Dosa-
rele vor fi depuse până la data de  
10.12.2018, ora 16.30. Toate probele 
se desfășoară la sediul instituţiei 
din  mun.Buzău, strada Bistriţei 
nr.41,  jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilu-
l u i - B u z ă u ,  î n  t e m e i u l 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru  
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post îngri-
jitoare vacant (perioadă nedetermi-
nată), la Serviciul Administrativ,  
astfel: Dată limită depunere 
dosare, în data de 10.12.2018; 
Selecţie dosare, în data de 
12.12.2018, ora 10; Proba practică,  
în data de 18.12.2018, ora 10; 
Interviu, în data de 21.12.2018, ora 
10; Condiții: școală generală/școală 
profesională/liceu; certificat de 
absolvire a unui curs de instruire 
privind însușirea noțiunilor funda-
mentale de igienă eliberat conform 
legislației în vigoare; vechime în 
muncă: minim 1 an. Persoană de 
c o n t a c t :  C r i s t e a  I u l i a -
na-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de 10.12.2018, 
ora 16,30. Toate probele se desfa-
șoară la sediul instituţiei din  mun.
Buzău, strada Bistriţei nr.41, jud.
Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilu-
lui-Buzău, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcții 
publice de execuţie vacante (peri-
oadă nedeterminată) din cadrul 
unui serviciu din structura institu-
ţiei, astfel: serviciul achiziții publi-
ce-compartimentul tehnic și 
investiții; consilier, clasa I, grad 
profesional superior-1 post. Tip 
concurs: Recrutare pe functie de 
execuție. Data de sustinere a probei 
scrise: 24.12.2018, ora 10:00. Data 
de susținere a interviului: în maxim 
5 zile lucrătoare de la data susți-
nerii probei scrise. Locaţia de 
desfășurare a concursului: Buzău, 
sediul DGASPC. Observaţii supli-
mentare: Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul DGASPC-Buzău. Condiții 
de participare: Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (R2), cu 
modificările și completările ulteri-
oare; Condiţii specifice: studii 
superioare de lunga durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, ramura de știință: 
inginerie civilă, domeniul de licență 
inginerie civilă, specializarea ingi-
nerie civilă, domeniul de licență 
inginerie instalații, specializarea 
instalații pentru construcții,  dome-
niul de licență ingineria materia-
lelor, domeniul de licență inginerie 
chimică, specializarea știința și 
ingineria materialelor oxidice și 
nanomateriale; vechime în speciali-
tatea studiilor minim 7 ani. Dosar 
de înscriere: Pentru concursul de 
recrutare (funcţii publice de condu-
cere și funcţii publice de execuţie), 
dosarul va cuprinde următoarele 
documente, conform prevederilor 
art.49 din Hotărârea Guvernului 

nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată și completată de 
H.G.nr.1173/2008. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
DGASPC-Buzău și la nr.de telefon 
0238.711.052.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilu-
l u i - B u z ă u ,  î n  t e m e i u l 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru  
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post 
inspector de specialitate (econo-
mist) S debutant la Căminul 
pentru persoane vârstnice Vintilă 
Vodă, astfel: Dată limită depunere 
dosare, în data de 10.12.2018; 
Selecţie dosare,  în data de 
12.12.2018, ora 10;  Proba scrisă,  în 
data de 18.12.2018, ora 10; 
Interviu, în data de 21.12.2018, ora 
10; Condiții: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura 
de știință-știinţe economice; 
Persoană de contact: Spînu 
Silvia-tel.0238/711051. Dosarele 
vor fi depuse până la data de  
10.12.2018, ora 16.30. Toate probele 
se desfașoară la sediul instituţiei 
din  mun.Buzău, strada Bistriţei 
nr.41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială Și Protecţia Copilu-
l u i - B u z ă u ,  î n  t e m e i u l 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru  
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post infir-
mieră debutant la Căminul pentru 
persoane vârstnice Vintilă Vodă, 
astfel:  Dată limită depunere 
dosare, în data de 10.12.2018; 
Selecţie dosare,  în data de 
12.12.2018, ora 10; Proba practică,  
în data de 18.12.2018, ora 10; 
Interviu, în data de 21.12.2018, ora 
10; Condiții: școală generală/școală 
profesională/liceu; certificat de 
absolvire a cursului de infirmiere 
organizat de O.A.M.G.M.A.M.R 
sau certificat de absolvire a cursului 
de infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei și Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătă-
ţii-Direcţia generală resurse umane 
și certificare; Persoană de contact: 
Nuțu Veronica-tel.0238/711051. 
Dosarele vor fi depuse până la data 
de  10.12.2018, ora 16.30. Toate 
probele se desfașoară la sediul 
instituţiei din  mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41, jud.Buzău.
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l Primăria Municipiului Olte-
nița cu sediul în B-dul Republicii, 
nr.40, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmă-
toarelor funcții contractuale 
vacante: -un post contractual  
”inspector de specialitate I” 
-Direcția Administrație publică 
locală -Compartiment Relații 
publice, Registratură, Secreta-
riat; -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 4 ani; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul științe admi-
nistrative; -să dețină certificat de 
calificare de electronist rețele de 
telecomunicații; -un post contrac-
tual ”administrator” -Direcția 
pentru Administrarea Dome-
niului public și privat -Comparti-
ment Administrativ; -vechime în 
specialitatea studiilor -minimum 
9 ani; -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat. -un post 
contractual ”portar” -minimum 
6 ani vechime în muncă. -atestat 
profes ional  în  baza Legi i 
nr.333/2003. Data -limită până la 
care se pot depune dosarele de 
concurs -10 decembrie 2018, ora 
16.00; Tipul probelor de concurs, 
locul, data și ora desfășurării 
acestora: a) selecţia dosarelor de 
înscriere -12 decembrie 2018; b) 
proba scrisă -18 decembrie 2018, 
ora 09,00 la sediul organizato-
rului; c) interviul -la cel mult 4 
zile lucrătoare de ore de la susți-
nerea probei scrise. Informații 
suplimentare se pot obține la 
Serviciul Resurse umane -telefon 
0242.515.770, persoană de 
contact Postelnicu Larisa.

l Anunţ privind organizarea 
concursurilor/examenelor de 
încadrare pe durată nedetermi-
nată a unor posturi de personal 
civil contractual, vacante în 
cadrul structurilor subordonate 
aflate în finanțarea Unității Mili-
tare 02574 București. I. În baza 
prevederilor art. 14 alin. (2) din 
O.U.G nr. 90/2017 privind unele 
măsuri fiscal -bugetare, modifi-
carea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor 
termene, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 
80/2018 și aprobării ministrului 
apărării naționale în rezoluție pe 
raportul nr. R/(s) 2662 din 
30.07.2018, Unitatea Militară 
02574 București organizează 
concurs/examen pentru înca-
drarea, pe durată nedeterminată, 
a 4 posturi de personal civil 
contractual cu atribuții de 
execuție, vacante în cadrul struc-
turilor subordonate af late în 
finanțare, astfel: -2 posturi de 
„Muncitor calificat I (croitor)” 
vacante în Formația de croitorie 
nr. 1 a Atelierului de croitorie din 
Unitatea de modele și confecții 
militare a Serviciului inspecţii, 
încercări și elaborare specificaţii 
tehnice pentru materiale logis-
tice, fiind prevăzute cu studii 
generale (minim 8 clase) sau 
profesionale ori l iceale cu 
diplomă de bacalaureat, califi-
care profesională în meseria de 
croitor și o vechime în muncă, 
respectiv în meseria de croitor de 
min im 9  an i ;  -1  pos t  de 
„Muncitor calificat IV (spălător 

textile)” vacant în microstructura 
spălătorie a Căminului militar 
“Sinaia” din Complexul militar 
de instruire, reprezentare și 
tranzit “Munte”, fiind prevăzut 
cu studii generale (minim 8 clase) 
sau profesionale ori liceale cu 
diplomă de bacalaureat și califi-
care profesională în meseria de 
spălător textile sau curăţător 
chimic. Nu se stabilesc condiții 
de vechime în muncă și/sau 
specialitatea studiilor; -1 post de 
“Îngrijitor” vacant în microstruc-
tura personal întreţinere spaţii 
interioare a Formaţiei întreţinere 
spaţii din Centrul întreţinere, 
reparaţii și exploatare cazărmi, 
fiind prevăzut cu studii generale 
(minim 8 clase) sau liceale cu 
diplomă de bacalaureat și o 
vechime în muncă și în domeniul 
postului de minim 6 luni. II. 
Data -limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este: 
11.12.2018 ora 14.00. III. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 02574 București 
din B-dul. Drumul Taberei, nr. 
7B, sector 6. IV.Tipul probelor de 
concurs/examen, data și ora 
desfășurării acestora: -proba 
practică în data de: 09.01.2019, 
ora 11.00. -interviul în data de: 
15.01.2019, ora 11.00. V.Probele 
de concurs /examen se desfă-
șoară, astfel: -pentru posturile de 
„Muncitor calificat I (croitor)” la 
sediul Unității Militare 02411 
București din bdul. Iuliu Maniu, 
nr. 7-9, Sector 6; -pentru postul 
de „Muncitor calif icat IV 
(spălător textile)” la sediul 
Centrului de cazare-tranzit și 
reprezentare al M.Ap.N. din 
Aleea Haiducului, nr. 5-7, Bucu-
rești, sector 6; -pentru postul de 
„Îngrijitor” la sediul Centrului 
de întreţinere, reparaţii și exploa-
tare cazărmi din str. Izvor, nr. 
110, București, sector 5. VI. 
Secretariatul comisiilor de 
concurs /examen este asigurat de 
p.c.c.  Il ie Viorica,  telefon 
021.319.58.58, int. 2217. VII. 
Prezentarea la post în data de 
01.02.2019. VIII. Detalii privind 
condiţiile generale și specifice 
necesare pentru ocuparea postu-
rilor, bibliografia și tematica de 
concurs se pot obţine de pe 
portalul posturi.gov.ro, pagina de 
internet „smg.mapn.ro/cli/index.
html”, la sediul Unităţii Militare 
02574 București din B-dul. 
Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6 
sau la secretariatul comisiei de 
concurs.

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase ,,Prof.Dr. Matei 
Balș”, cu sediul în localitatea 
București,  str.Dr. Calistrat 
Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile H.G. 286/2011, 
organizează concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor functii 
contractual temporar vacante, pe 
durată determinată: -1 (un) post 
Asistent Medical Principal, gene-
ralist (PL) -Secţia Clinică X -Boli 
Infecţioase Copii. Concursul se 
va desfășura la sediul institu-
tului, după următorul calendar: 
-Termenul de depunere al dosa-
relor: 03.12.2018, ora 13.00; 
-Testarea psihologică: în data de 
11.12.2018, ora 10:00; -Proba 
scrisă: în data de 13.12.2018, ora 
10:00;  -Proba practică: în data de 
19.12.2018,  ora 10:00. Pentru 

participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Asistent 
medical principal, generalist 
(PL): -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
ech iva lare  conform H.G. 
nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; 
-5 ani vechime ca asistent 
medical. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Institutului Naţional de 
Boli Infecţioase “Prof.Dr. Matei 
Balș”. Relaţii suplimentare la 
sediul Institutului Naţional de 
Boli Infecţioase “Prof.Dr. Matei 
Balș”, persoană de contact, refe-
rent, Ştefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021/20.10.980 -interior 
3055, adresa e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro.

l La Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, nr.1156 din 
31.10.2018,  la  anunţul  cu 
numărul de înregistrare 180549 
al Unitatea Administrativ Terito-
rială Nehoiu, adresă: Aleea 
Merilor, nr.2-4, oraș Nehoiu, jud.
Buzău, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante, conform Legii 
nr.188/1999: de referent, clasa 
III, grad profesional superior, se 
face următoarea rectificare: -în 
loc de: „Condiții de înscriere la 
concurs: -condițiile generale 
menționate la art.54 din legea 
188/1999; -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice minimum 1 an.” se va 
citi: „Condiții de înscriere la 
concurs: -condițiile generale 
menționate la art.54 din legea 
188/1999; -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice minimum 6 luni.” 
(Prezenta rectificare nu se dato-
rează Redacţiei Monitorului 
Oficial al României, Partea a 
III-a.) Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Primăria Comunei Vulturești, 
cu sediul în Vulturești, CIF: 
3337648, judeţul Vaslui, anunţă 
amânarea concursului conform 
H.G.nr. 286 pentru ocuparea 
postului de contractual vacant: 
asistent medical comunitar orga-
nizat iniţial: -Proba scrisă în data 
de 26.11.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 29.11.2018, 
ora 10.00, astfel: la o dată care se 
va comunica ulterior. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a număr 
1207/8.11.2018, pagina 4 -5, cod 
182055. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l În temeiul prevederilor Hotă-
rârii Guvernului României 
nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului -cadrul privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant, corespunzător 
funcțiilor contractuale și a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri  publ ice ,  Primăria 
Comunei Munteni-Buzău, cu 
sediul în comuna Munteni-
Buzău, str.Primăriei, nr.116, 
județul Ialomița, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual de execuție 
temporar vacant: -Referent în 
cadrul compartimentului asis-
tență socială, perioadă determi-
nată. Condiții specifice pentru 
ocuparea postului: -studii medii; 
-experiență în domeniu; -perfec-
ționări (specializări); -recoman-
dare de la ultimul loc de muncă 
dacă este cazul. Condiții de 
desfășurare a concursului: 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei  Munteni-Buzău, 
constând în: -selecția dosarelor 
de concurs  termen 14.12.2018; 
-proba scrisă se va susține pe 
data de 20.12.2018, ora 10.00, iar 
data și ora probei practice vor fi  
anunțate în termen de maximum 
4 zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise. Dosarul de concurs 
se va depune la secretarul 
comunei,  până la data de 
03.12.2018, ora 16.00. Relații 
suplimentare la numărul de 
telefon 0243.260.001.

l În temeiul prevederilor Hotă-
rârii Guvernului României 
nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului -cadrul privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant, corespunzător 
funcțiilor contractuale și a crite-
riilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri  publ ice ,  Primăria 
comunei Munteni-Buzău, cu 
sediul în comuna Munteni-
Buzău, str.Primăriei, nr.116, 
județul Ialomița, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual de execuție vacant: 
-Muncitor calificat I în cadrul 
compartimentului auxliar, peri-
oadă nedeterminată; Condiții 
specifice pentru ocuparea 
postului: -studii medii sau gene-
rale (diplome de calificare în 
domeniu) ;  - exper iență  în 
domeniu- vechime 10 ani; 
-perfecționări (specializări); 
-recomandare de la ultimul loc 
de muncă dacă este cazul. 
Condiții de desfașurare a concur-
sului: Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Munteni-Buzău, 
constând în: -selecția dosarelor 
de concurs  termen 14.12.2018; 
-proba scrisă se va susține pe 
data de 20.12.2018, ora 10.00, iar 
data și ora probei practice vor fi  
anunțate în termen de maximum 
4 zile lucrătoare de la susținerea 
probei scrise. Dosarul de concurs 
se va depune la secretarul 
comunei,  până la data de 
10.12.2018, ora 16.00. Relații 
suplimentare la numărul de 
telefon: 0243.260.001.

l Autoritatea pentru Suprave-
gherea și Protecția Animalelor, 
cu sediul în localitatea București, 
Şos.Olteniței, nr.169, sector 4, cu 
punctu l  de  lucru  în  S t r.

Constantin Mille, nr.10, sector 1, 
București, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: 1.
Auditor, S IA, 2 posturi: Studii 
superioare economice de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență; Vechimea în specialitatea 
studiilor necesară ocupării 
postului pentru care se organi-
zează concursul: minim 5 ani. 
2.Şef Birou juridic, contencios și 
resurse umane, SII, 1 post: Studii 
superioare de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
„științe juridice”; Vechimea în 
specialitatea studiilor necesară 
ocupării postului pentru care se 
organizează concursul: minim 5 
ani. 3.Şef Birou financiar, buget, 
contabilitate, S II, 1 post: Studii 
superioare economice de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență; Vechimea în specialitatea 
studiilor necesară ocupării 
postului pentru care se organi-
zează concursul: minim 5 ani. 
4.Şef Birou teritorial nr.3, S II, 1 
post: Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
l i c e n ţ ă  s a u  e c h i v a l e n t ă ;  
Vechimea în specialitatea studi-
ilor necesară ocupării postului 
pentru care se organizează 
concursul: minim 5 ani. 5.
Inspector de Specialitate, S I, 1 
post: Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechimea 
în specialitatea studiilor necesară 
ocupării postului pentru care se 
organizează concursul: 3 ani și 6 
luni. 6.Şoferi, M;G I, 3 posturi: 
Studii generale sau medii absol-
vite; Deţinător permis de condu-
cere pentru categoria B; Vechime 
în domeniu (șofer) de minimum 
3 ani. 7.Muncitori necalificați, 
M;G I, 4 posturi: Studii generale 
sau medii absolvite; Nu necesită 
vechime în domeniu. Data, ora și 
locul de desfășurare al concur-
sului: 18.12.2018, ora 11.00 
-proba scrisă și proba practică: 
21.12.2018, ora 11.00 -proba 
interviu; concursul se va desfă-
șura la sediul A.S.P.A. din Str.
Constantin Mille, nr.10, etaj 2, 
sector 1, București. Data limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs: 
10.12.2018, ora 16.00. Datele de 
contact ale persoanei care 
asigură secretariatul comisiei de 
concurs: Zanfir Jenica -birou 
Resurse Umane, tel.0732.673.233.

l Primăria comunei Archiș, cu 
sediul în localitatea Archiș, 
strada Principală, numărul 97, 
judeţul Arad, organizează 
c o n c u r s  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republi-
cată (r2)pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuție: 
Inspector, clasa I, grad profesi-
onal  Principal  din cadrul 
Compartimentului Contabilitate- 
un post. Concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei comunei 
Archiș astfel: Proba scrisă în data 
de 27.12.2018, ora 10.00, Proba 
interviu în data de 28.12.2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiții generale: prevă-
zute  de  art .54  d in  Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici, r2, cu 
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modificările și completările ulteri-
oare. Condiții speciale: studii: 
Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul știin-
ţelor economice; vechime: 5 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, pentru 
ocuparea funcțiilor publice de 
execuție de grad profesional prin-
cipal. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul 
Primăriei comunei Archiș, județul 
Arad. Relaţii suplimentare și 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul instituției: Primăria 
comunei Archiș. Persoană de 
contact: Anta Gheorghe-Florin- 
s e c r e t a r  c o m u n a  t e l e f o n : 
0 2 5 7 . 3 2 3 . 5 0 3  i n t . 2 0 3 , 
0760.241.338, Fax: 0257.323.633; 
E-mail: primaria.archis@yahoo.
com. Primar interimar, Denuț 
Andrei.

l Primăria comunei Fărcaș, cu 
sediul în Comuna Fărcaș, Str.Prin-
cipală, nr.218, Județul Dolj, orga-
nizează concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante: Consilier, 
clasa I, gradul Superior din cadrul 
Compartimentului Agricol al 
aparatului de specialitate al 
primarului comunei Fărcaș, 
judeţul Dolj. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în peri-
oada 23.11.2018-12.12.2018 la 
secretariatul Primăriei comunei 
Fărcaș. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei comunei Fărcaș și 
se va organiza astfel: proba scrisă 
va avea loc în data de 24.12.2018, 
ora 10.00. Proba de interviu care 
va avea loc în data de 27.12.2018, 
ora 10.00. Candidaţii care se 
înscriu la examen trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
studii universitare de licență abso-
vite cu diplomă, respective studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, în specializare în 
Agronomie; vechime minim 7 ani 
în specialitate studiilor necesare 
exercitării funcției publice pentru 
ocuparea functiilor publice de 
executie de grad profesional supe-
rior. Relaţii suplimentare la sediul 
instituției, persoana de contact: 
Râncu Maria Liliana, telefon: 
0251.44.00.52.

l Centrul de Sănătate Multifunc-
țional “Sfântul Nectarie”, cu 
sediul în București, Bulevardul 
Uverturii nr. 81, Sector 6, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 
două posuri contractuale de 
execuție vacante, perioada nede-
terminată, în data de 18.12.2018 
ora 10:00 proba scrisă și interviul 
pe 24.12.2018 -programare înce-
pând cu ora 10:00. Serviciul 
Financiar, Buget, Achiziții. •1 
post de inspector de specialitate. 
-Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul știin-
țelor economice; -Experiență 
relevantă în contabi l i tate ; 
-Vechime in specialitatea studiilor 
-minim 5 ani. Dosarul de înscriere 
la concurs se depune în perioada 

26.11.2018 - 10.12.2018 intre orele 
9.00 -14.00  la sediul din Bd. 
Uverturii nr.81, Sector 6,  Bucu-
rești și trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele preva-
zute  la art. 6, sectiunea 2, 
conform H.G.nr.286/2011 *actua-
lizată. Condiţiile de desfășurare a 
concursului: -Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă/ 
practică/ interviul se va desfășura  
în Bd. Uverturii  nr.81,  București, 
Sector 6. Rezultatele probelor și a 
contestaţiilor depuse se afișează la 
sediul din Bd. Uverturii nr.81, 
București sector 6. Afișarea selec-
ţ ie i  dosarelor  de  concurs : 
12.12.2018. Rezultatele contestaţi-
ilor pentru selecţia de dosare: 
14 .12 .2018 .  Proba  sc r i să : 
18.12.2018 -ora 10:00. Afișarea 
rezultatelor obţinute la proba 
scrisă: 19.12.2018. Interviul: 
24.12.2018 programare începând 
cu ora 10:00. Afișarea rezultatelor 
la interviu: 27.12.2018. Relații la 
telefon nr. 0376203291 interior 
518 intre orele 9.00 -14.00.

l Inspecţia Muncii -instituţie a 
administraţiei publice centrale, 
cu sediul în București, Str. Matei 
Voievod nr. 14, Sector 2, organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unei funcții 
contractuale de execuție vacante, 
după cum urmează: consilier, 
gradul profesional IA din cadrul 
Serviciului Comunicare, Relații 
cu Publicul și Preluare Apeluri 
de Urgență. 1.Condiții generale 
de participare la concurs: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.3 din Anexă la Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulte-
rioare. 2.Condiţii specifice de 
participare la concurs. Pentru 
postul de consilier gradul profesi-
onal I A din cadrul Serviciului 
Comunicare, Relații cu Publicul 
și Preluare Apeluri de Urgență: 
-studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniile/ 
ramurile: filologie, științe ale 
comunicării, științe juridice, 
științe economice, științe admi-
nistrative, științe inginerești, 
matematică și științe ale naturii, 
ș t i in ț e  umani s t e  ș i  a r t e ; 
-vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 
minim 5 ani și 6 uni; -cunoștinţe 
de operare PC -nivel de bază sau 
perfecţionări/ specializări dove-
dite prin deţinerea unui certi-
ficat/ atestat. 3.Concursul se 
desfășoară la sediul Inspecţiei 
Muncii din Str. Matei Voievod 
nr.14, Sector 2, București, după 
cum urmează: -dosarele de 
înscriere se vor depune în peri-
oada 23.11 -07.12.2018, după 
următorul program: de luni până 
joi între orele 08,00-16,30 și 
vineri între orele 08,00-14,00, la 
Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, 
camera 301, etaj 3; -proba scrisă 
-are loc în data de 18.12.2018, 
ora 1030; -data și ora susținerii 
interviului se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă; -în 
cadrul interviului vor fi testate și 
cunoștinţele de operare PC în 
cazul candidaților care nu dețin 
certificat/ atestat. Dosarele de 

înscriere la concurs se vor 
depune la sediul Inspecţiei 
Muncii -Serviciul Gestiune 
Resurse Umane și Formare 
Profesională, etaj 3, camera 301, 
în perioada de 23.11- 07.12.2018 
inc lus iv,  după  următorul 
program: de luni până joi între 
orele 08,00-16,30 și vineri între 
orele 08,00-14,00 la Serviciul 
Gestiune Resurse Umane și 
Formare Profesională, camera 
301, etaj 3. Condiţiile de partici-
pare la concurs, bibliografiile și 
actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere sunt 
afișate la sediul Inspecţiei Muncii 
și pe site-ul: www.inspectia-
muncii.ro. Relaţii  suplimentare 
se  pot  obţ ine  la   e lefon: 
021.302.70.82 de la doamna 
Băbescu Elena-Tabita, consilier.

l La data de 24 decembrie 2018 
(proba scrisă), Curtea de Apel 
București organizează concurs, în 
condițiile legii, pentru promovare 
în funcţia publică de conducere 
vacantă de manager economic la 
Tribunalul Teleorman. Condiții 
generale de participare: -conform 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Condiții specifice de participare: 
-studii superioare economice de 
lungă durată,  absolvite cu 
diplomă de licență, conform art. 3 
alin. 2 lit. d) din Ordinul MJ nr. 
2720/C/2004, coroborat cu art.9 
lit.a) din Legea nr. 188/1999; 
-vechime minimă: 5 ani în specia-
litatea studiilor economice nece-
sare exercitării funcției publice de 
conducere, conform art.3 alin.(2) 
din Ordinul MJ  nr. 2720/2004; 
-studii de masterat sau postuni-
versitare în domeniul administra-
ţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice econo-
mice, în cazul absolvirii studiilor 
superioare de 3 cicluri tip 
Bologna, conform art.57 alin.(7) 
din Legea nr.188/1999, coroborat 
cu art.153 alin.(2) din Legea 
nr.1/2011 a educației naționale; 
-să facă dovada deţinerii certifica-
tului de atestare a cunoștinţelor 
dobândite în domeniul sistemului 
European de Conturi (SEC), 
conform cerinţelor obligatorii 
prevăzute de art. 19 litera b2 din 
Legea nr. 500/2002 privind finan-
ţele publice. Dosarele de înscriere 
la concurs vor fi depuse la sediul 
Curţii de Apel București -Splaiul 
Independenţei, nr. 5, sector 4, 
mezanin, camera M01, în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Curţ i i  de  Apel  Bucureșt i , 
Mezanin, camera M01. Condiţiile 
de participare și bibliografia se 
afișează la sediul Curții de Apel 
București și pe pagina web: http://
www.cab1864.eu, secțiunea 
Resurse Umane -Concursuri/ 
Examene. Relaţii suplimentare la 
telefon 021 3 19 82 45.

ERATĂ
l INCDTP doreste sa publice o 
erata pentru anuntul din data de 
30.10.2018 pentru erata din data de 
31.10.2018 Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Textile 
și Pielărie București organizează 

concurs de atestare în grade profesi-
onale a specialiștilor din activitatea 
de cercetare-dezvoltare cu studii 
superioare, domeniul textile-pie-
lărie, după cum urmează: cercetator 
stiintific grd. III - se va citi: 6 
posturi. Detalii la E-mail: certex@
certex.ro sau icpi@icpi.ro. Telefon: 
021.340.49.28 sau 021.323.52.80.

CITAŢII
l Se citeaza Buda Teodor cu domi-
ciliul necunoscut judetul Arad. 
chemat in 19 dec. 2018 la Judeca-
toria Ineu in calitate de parat in 
dosarul civil 1608/246/2018.

l Subscrisa Biserica Penticostală 
″Betel″, cu sediul în com. Oarja nr. 
601, jud. Argeș, C.I.F. 31352511  am 
formulat în contradictoriu cu 
Unitatea Administrativ Teritorială a 
Comunei Oarja, cu sediul în com. 
Oarja, jud. Argeș, CUI 5103449, 
cererea de chemare în judecată, 
înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Pitești sub nr. 3798/280/2018, cauza 
civilă având ca obiect uzucapiune.

l Numiții  David Gheorghe 
Constantin și David Jana, sunt 
citați la Tribunalul Minori Familie 
Brașov, în data de 04.12.2018, ora 
9.00, la complet C2 - A- Civile, 
dosar 863/197/2017, în calitate de  
intimați- pârâți în APEL în proces 
cu apelantul- reclamant Aliu 
Bardhyl pentru tăgada și stabilirea 
paternității minorei David Feride 
Geovana.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Zărnești, sub nr. 
3166/338/2017, petenţii Rasnovean 
Ioan și Rasnovean Daniela - Anica, 
au invocat dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF 
113772 Zărnești (CF vechi 6545 
Zărnești), sub nr.cadastral 733/3. 
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
formuleze opoziţie, cu precizarea că, 
în caz contrar, se va trece la jude-
carea cererii în termen de o lună de 
la emiterea celei din urmă publi-
caţii. Termenul de judecată este 
fixat pentru data de 31.01.2019, C6, 
ora 9:00.

l Somatie. În baza încheierii dată 
în dosarul nr. 1076/322/2018 a Jude-
cătoriei Tg. Secuiesc, se emite 
prezenta somaţie, prin care, în 
temeiul dispoziţiilor art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, invită 
pe cei interesaţi să facă opoziţie cu 
privire la dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune de 
către Kiraly Magdolna domiciliată 
în comuna Catalina, sat. Mărcușa, 
164, jud. Covasna, asupra imobi-
lului situat în intravilanul comunei 
Catalina, sat. Mărcușa, 164, jud. 
Covasna, înscris în cartea funciară 
nr. 24756 comuna Catalina, judeţul. 
Covasna, provenit din conversia de 
pe hîrtie a cărţii funciare vechi nr. 
976 Mărcușa, nr. top. 2052, în supra-
faţă tabulară de 1924 mp, cu menţi-
unea că în caz contrar se va trece la 
judecarea cererii. Opoziţia trebuie 
formulată în termen de o lună (30 
zile) de la publicarea somaţie.

l Pârâta Varga Viola cu ultimul 
domiciliu necunoscut în Brașov, str. 
Dacia nr.50, este chemată la Judecă-
toria Brașov la data de 16.01.2019, 
sala J2, ora 9:00, în dosarul civil 

7720/197/2018 având ca obiect rezo-
luţiune contract, de către recla-
manta Miklos Margareta.

l Gache Constantin, domiciliat 
Brașov, str.13Decembrie, nr.57, 
bl.23, sc.B, ap.6 și Gache Florentina, 
domiciliată Brașov, str.Temeliei, 
nr.13, ambii cu reședința în comuna 
Laza, județul Vaslui la familia 
Gugles Viorica, se citează la Judecă-
toria Vaslui, dosar nr.5369/333/2017 
termen 11.01.2019, ora 8.30, pentru 
pretenții, în contradictoriu cu 
Măgureanu Vasile.

DIVERSE
l Popa Simona-Adina, avand 
domiciliul in municipiul Bucuresti, 
sector 1, str.Cornatel, nr.2, titular al 
planului P.U.Z.-Ansamblu locuinte 
P+1+M, Functiuni Complementare, 
Amenajare Circulatii, Utilitati, 
R i d i c a r e  To p o g r a f i c a  T 2 , 
P8/1/48,49,50,51,52 comuna 
Berceni, judetul Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil) sector 6 de luni pana 
joi intre orele 900-1100. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc/in 
scr i s  la  sediul  A.P.M.I lfov 
(tel.021/4301523)  in termen de 15 
zile calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Iordan Ionut-Eduard, avand 
domiciliul in municipiul Bucuresti, 
sector 4, str.Izvorul Muresului, nr.9, 
bl.D9, sc.2, ap.12 titular al planului 
P.U.Z.-Ansamblu locuinte P+1+M, 
Functiuni Complementare, Amena-
jare Circulatii, Utilitati, Ridicare 
Topografica, T20, P49/4/22 comuna 
Berceni, judetul Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil) sector 6 de luni pana 
joi intre orele 9:00-11:00. Observatii 
/comentarii si sugestii se primesc/in 
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 
021/4301523)  in termen de 15 zile 
calendaristice de la  publicarea  
anuntului.

l Ilie Maria, avand domiciliul in 
comuna Berceni, str.1 Decembrie 
1918, nr.18, titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1+M, Functiuni Complementare, 
Amenajare circulatii si Utilitati, 
ridicare topografica comuna 
Berceni, judet Ilfov, T4, P15/2/7,8,9 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta CATU-
nr.5C din data de 08.05.2018. Obser-
vatii/comentariile si sugestii  se 
primesc/in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in municipiul Bucu-
resti, str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel.021/212.56.93), in 
termen de 12 zile  calendaristice de 
la publicarea anuntului.
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l Florea Marin avand domiciliul in 
comuna Berceni, str.Avram Iancu, 
n r. 3 5 ,  t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-ansamblu locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1+M, Functiuni Complementare, 
Amenajare circulatii si Utilitati, 
ridicare topografica comuna 
Berceni, judet Ilfov, T4, P15/1/17,18 
anunta publicul interesat  asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov si 
a fost discutata in sedinta CATU-
nr.5C din data de 08.05.2018. Obser-
vatii/comentariile si sugestii  se 
primesc/in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 12 zile  calendaristice de 
la publicarea anuntului

l S.C. Therme Nord Bucuresti 
SRL avand domiciliul in judetul 
SIBIU, municipiul Sibiu, B-dul.
Victoriei nr.44A, et.3, ap.10 titular al 
planului P.U.D.-Extindere complex 
Therme Bucuresti cu corp nou R2 
(Alimentatie si Depozitare), reconfi-
gurare lac si retele edilitare interi-
oare, comuna Balotesti, judet Ilfov, 
cod postal 077015, strada Calea 
Bucuresti nr.1K, N.C.61995, anunta 
publicul interesat asupra solicitarii 
de obtinere a avizului Favorabil. 
Observatii/comentariile si sugestii  
se primesc/in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in munici-
piul Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector 1 (tel.021/212.56.93), in 
termen de 12 zile  calendaristice de 
la publicarea anuntului.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
și Asociații SPRL notifică creditorii 
cu privire la deschiderea procedurii 
falimentului prin procedura simpli-
ficată prevăzută de Legea nr. 
85/2014 împotriva debitoarei SC 
Auto Dream Team SRL cu sediul în 
sat Filipeștii de Târg, com. Filipeștii 
de Târg, nr. 470, județul Prahova, 
J29/351/2016, CUI 35671637, în 
dosarul 8914/105/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, Secția a II-a 
Civilă de Contencios Administrativ 
și Fiscal. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor în vederea întocmirii 
tabelului suplimentar este de 10 zile 
de la primirea notificării. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 11.01.2019. Pentru 
relații: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l Subsemnata Eftimie Loredana - 
Ioana prezint scuzele mele Statului 
Român, Primăriei Municipiului 
Brașov și cetăţenilor Municipiului 
Brașov pentru executarea de lucrări 
de construire la imobilul proprietate 
mea cu nerespectarea autorizaţiei 
de construire.

l Leavis Cont IPURL, in calitate 
de administrator judiciar notific 
deschiderea procedurii generale a 
insolventei privind pe debitoarea 
SC Tomato Energi SRL, cu sediul 
initial in Ploiesti, Str.Bahluiului, nr. 
12, bl. 149, sc. C, Ap. 107, jud. 
P r a h o v a ,  C U I  2 3 5 7 4 2 3 1 , 
J29/871/2008, sediu actual in Bucu-
resti, str. Atelierului nr. 19, sector 1, 
dosar 3260/105/2018 Tribunal 

Prahova. Termene: termen pentru 
depunerea actelor de catre debi-
toare conf.art. 67 alin din lege 
04.12.2018, termenul pentru depu-
nerea opozitiilor de catre creditori 
10 zile de la primirea notificarii si 
termenul pentru solutionarea opozi-
tiilor 10 zile dupa formularea opozi-
t i i lor,  inreg i s t rare  creante 
17.12.2018, verificare creante si 
afisare tabel preliminar 07.01.2019, 
solutionare contestatii si definitivare 
tabel 01.02.2019. Adunarea credito-
rilor 14.01.2019 ora 14:00 la sediul 
lichidatorului. Relatii la telefon 
0723880617, e-mail voichita_
onofrei @yahoo.com.

l Tarell Import -Export (titularul 
proiectului) anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul (denumirea proiec-
tului) Hala Depozitare + Clădire 
Birouri, propus a fi amplasat în jud. 
Ilfov (adresa amplasamentului) str. 
Căminului FNC, Sat Manolache, 
com. Glina. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului APM Ilfov din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 
București și la sediul București, 
sector 3, (denumirea titularului și 
adresa) str. Lt. Aurel Botea nr. 1, bl. 
B5d, ap. 13,în zilele de luni -vineri 
între orele 8:00 -16:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului APM Ilfov.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata pe rolul 
Judecatoriei Gurahont, sub nr. 
781/238/2018, posesorul Tica Ionut 
Sorinel, domiciliat in loc. Susani nr. 
109, com. Ignesti, jud. Arad, a invo-
cate dobandirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra 
imobilului identificat prin CF nr. 
300174 Ignesti, provenit din 
conversia pe hartie a CF 110 Susani 
cu nr. top 185.186 sub nr. de ord. B2 
situat in Susani nr. 52, jud. Arad, in 
suprafata de 1515 mp, cota asupra 
careia figureaza in CF ca proprie-
tary tabulari Pop Traian, decedat la 
data de 12.04.1969 si Pop (Bun) 
Maria decedata la  data de 
22.10.1976. reclamantul sustine ca a 
folosit acest imobil de peste 20 de 
ani in mod publisc, pasnic, continuu 
si sub nume de proprietar. Toti cei 
interesati sunt somatic a, in baza 
prev. art. 130 din Legea nr. 
115/1938, de indata, sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Gurahont 
deoarece in caz contrar in termen 
de o luna de la aceasta publicare se 
va proceda la rezolvarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp de 
o luna la tabla de afisare a Primariei 
Ignesti.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al 
Societăţii Cooperativa Meșteșugă-
rescă Mobilă și Tapiţerie, cu sediul 
în București, Calea 13 Septembrie, 
nr. 93 -95, bl. 83 -85, parter, sector 5, 
înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. C40/39/2005, CUI 3398610, 
convoacă Adunare Generală Extra-
ordinară pentru data de 10.12.2018, 
ora 08:30. Adunarea Generală 
Extraordinară va avea loc la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine de 

zi: -Aprobarea vânzării spaţiului 
proprietatea societăţii situat în 
București, b-dul Iuliu Maniu nr. 
170, bl. H, parter, sector 6; -Diverse.

LICITAŢII
l CN Romarm SA -Filiala SC 
Uzina Mecanică Mija SA., cu sediul 
în comuna I.L. Caragiale, DN-72, 
km 33+145, județul Dâmbovița, 
organizează începând cu data de 
28.11.2018, ora 11.00, licitație 
publică cu strigare în vederea valo-
rificării unor mijloace fixe și 
mijloace fixe de natura obiectelor de 
inventar af late în proprietatea 
S.U.M MIJA S.A. În caz de neadju-
decare licitația se va repeta în 
fiecare zi de miercuri, la aceeași oră. 
Detalii și condiții de participare se 
obțin de la Biroul achiziții, tel.: 
0245/207.417, e-mail: achiziții@
ummija.ro, precum și de pe site-ul 
oficial al companiei www.ummija.
ro.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 29.05.2017, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite și obli-
gaţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, 
pentru perimetrul Moldova Nouă - 
Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat la 
adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, 
nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 
0040-364-412631, fax: 0040-364-
412632, email: office@rtz.ro. Lici-
taţia se va desfășura în data de 03 
Decembrie 2018, de la ora 10:00, la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Prunus Forest SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri imobile la valoarea 
de lichidare redusa cu 25%(cladire 
complex) Plopeni, str. Republicii, nr. 
21,jud. Prahova - spatiu adminis-
trativ, suprafata utila 319 mp, data 
construirii 1969 = 343.844,25 lei 
fara TVA, (constructii industriale) 
Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, 
punct gara, jud. Prahova - cladire 
magazie(baraca metalica), baraca 
metalica, bazar, sopron, cabina wc, 
baraca si platforma betonata, 
suprafata utila 604,67 mp, data 
construirii 1980 amenajata partial 
in 2012 = 114.418,50 lei fara TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei. Licitaţia va avea loc în 
28.11.2018, ora 13/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018 
si 08.01.2019 aceeași oră, în același 
loc.

l Prunus Forest SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la valoarea de lichidare 
redusa cu 25% (43.545 lei fara TVA) 

bun imobil (teren intravilan) in 
suprafata de 792,09 mp situat in 
Tuzla, str. Morii (str. Meduzei), nr. 5 
A, jud. Constanta. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o 
zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 28.11.2018, ora 14:00 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 05.12.2018, 
12.12.2018, 19.12.2018 si 08.01.2019 
aceeași oră, în același loc

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare in bloc prin lici-
taţie publică la valoarea de evaluare 
redus cu 50% de 22.375,50 lei 
(lampi, oglinzi, geamuri oglinzi, 
aripi, capace oglinzi, suporturi, bari, 
grile, capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, 
faruri, carenaje, capete bara, filtre), 
vanzare prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redusa cu 50% 
mijloace fixe (1 cabina de vopsit, 
testere, sist regl geometrie roti, 
elevatoare, mobilier; valorile de 
vanzare vor fi obtinute de la lichida-
torul judiciar) si bunuri mobile la 
valoarea de evaluare redus cu 50% 
autoutilitara Dacia Papuc-PH 33 
RDC, camion 2 usi, an fabricatie 
2005, diesel-2.150,00 lei. Preturile 
nu contin TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare 
la licitaţie cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 28.11.2018, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018 
si 08.01.2019 aceeași oră, în același 
loc.

l Anunţ de participare la  licitatie 
pentru vanzare prin licitatie 
publica: 1.Informatii generale 
privind proprietarul: Consiliul 
Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul 
Babadag, Str.Republicii, Nr.89, Nr. 
tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 
939; e-mail: urbanism@prima-
ria-babadag.ro. 2. Informatii gene-
rale privind obiectul vanzarii: - teren 
cu suprafata de 43 mp situat pe str.
Republicii nr.81; - teren cu supra-
fata de 395 mp  situat pe str.Repu-
blicii nr.10B; - teren cu suprafata de 
3377 mp situat pe str. Republicii nr. 
13A; - teren cu suprafata de 3377 
mp situat pe str. Republicii nr. 13A. 
3. Informatii privind documentatia 
de atribuire: 3.1. orice persoana 
interesata are dreptul de a solicita si 
de a obtine documentatia de atri-
buire, punerea la dispozitia  oricarei 
persoane interesate care a inaintat o 
solicitare in acest sens, a unui exem-
plar din documentatia de atribuire 
se realizeaza in mod direct, neres-
trictionat si deplin, prin mijloace 
electronice sau pe suport de hartie. 
3.2. Compartimentul responsabil 
din cadrul proprietarului: Biroul 
Urbanism din cadrul Primariei 
orasului Babadag, str.Cabanei nr.5. 
3.3. Documentatia de atribuire se 
pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita pentru 

solicitarea clarificarilor este 
29.11.2018. 4. Informatii privind 
ofertele: 4.1 Data limita de depu-
nere a documentelor: 03.12.2018, 
ora 10,00 la secretariatul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 
exemplar. 5. Sedinta de deschidere 
va avea loc in data de 04.12.2018, 
ora 10.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89. 6.Informatii privind instanta 
competenta in solutionarea litigiilor 
aparute:contestatiile se depun in 
termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul 
proprietarului,mentionat la punc-
tual 1, iar actiunea in justitie se 
introduce la sectia de contencios 
administrativ  a Tribunalului Tulcea 
in termen de 30 zile.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor imobile, 
reprezentand: -Teren acces CF 
40023, cad: 5531 top 1146/4 Reșița, 
suprafata de 1.440 mp - pret 
15.999,3 lei; -Teren acces CF 33684, 
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reșița, 
suprafata de 583 mp - pret 6.477,3 
lei, -Teren acces CF 33685, cad: 
3289 top 1173/1174/23 Reșița, 
suprafata de 1.430 mp - pret 
15.887,7 lei, -Teren arabil CF 36089, 
cad: 3267 top 1173/1174/1 Reșița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 
99.483,3 lei, -Teren arabil CF 40066, 
cad: 3268 top 1173/1174/2 Reșița, 
suprafata de 1.578 mp - pret 
35.064,9 lei; -Teren arabil CF 40021, 
cad: 3276 top 1173/1174/10 Reșița, 
suprafata de 600 mp - pret 13.332,6 
lei; situate în Reșița zona Calea 
Caransebeșului, Jud. Caraș Severin; 
-Teren CF 36091 Țerova, top 
809/2/a/57/2, suprafata de 71 mp - 
pret 1.174,5 lei; -Teren CF 36092 
Țerova, top 809/2/a/57/3, suprafata 
de 2.732 mp - pret 45.196,2 lei; 
situate în Reșița în apropiere de 
Calea Caransebeșului, jud. Caraș-
Sverin; -Teren fâneață CF 39948, 
top 809/2/a/60/1, Resita, suprafata 
de 5.754 mp - pret 100.595,7 lei; 
situat în Reșița zona Calea Caran-
sebeșului, jud. Caraș-Severin. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 90% 
din pretul de evaluare. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 
05.12.2018, orele 14.00, la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras 
- Severin. In caz de neadjudecare, se 
va proceda la organizarea licitatiei 
pentru data de 12.12.2018, orele 
14.00.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului 
Restaurant cu spatii de cazare 
Pensiune „Hanul Gazarilor” situat 
in Ploiesti, str. M. Bravu, nr. 45, jud. 
Prahova, (zona Stadion Petrolul, la 
circa 600 m distanta de Palatul 
Administrativ, de Tribunalul si 
Parchetul PH) inscris in CF nr. 
123740 a Mun. Ploiesti, finalizat in 
2003, compus din teren in suprafata 
de 720 mp in acte, respectiv 719 mp 
masurata si constructii: C1 - Hotel 
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GATA!
Simplu, nu?

+ restaurant (Subsol - Crama, o 
bucatarie, 3 vestiare cu wc-uri, 
magazie, camera frigorifica si doua 
holuri, Parter: restaurant, bar, 
receptie, bucatarie, terasa, etaj 1: 7 
camere duble si 1 single, fiecare cu 
gr. sanitar, debara, hol si casa scarii, 
etaj 2: 7 camere duble si 1 single 
fiecare cu grup sanitar, casa scarii, 
hol, culoar, etaj 3: 5 camere duble si 
o camera single, spalatorie, camera 
centralei termice, 2 holuri, casa 
scarii, C2 – Anexa + beci, la pretul 
de 319.500 euro exclusiv TVA, ce se 
va achita in lei la cursul euro de la 
data efectuarii platii. Daca cumpa-
ratorul este o persoana inregistrata 
in scopuri de TVA, se va aplica 
taxarea inversa si pretul nu va fi 
purtator de TVA. Pensiunea 
dispune de 22 de camere de cazare, 
restaurantul de aprox. 60 locuri, 
crama de aprox. 80 de locuri, teresa 
de aprox. 44 locuri, iar in curte este 
amenajat loc pentru fumat, foisor 
cu masa si scaune si un gratar. 
Imobilul este racordat la toate utili-
tatile avand instalatii de apa, insta-
latie electrica, instalatie de incalzire 
– centrala termica proprie pe gaz, 
retea canalizare. Se vand totodata 

la licitatie publica bunuri mobile 
af late in imobilul in discutie, 
respectiv mobilier si electrocasnice, 
in valoare de 19.807,5 lei + TVA, 
pretul fiind redus cu 25% fata de 
cel stabilit in raportul de evaluare. 
Licitatiile publice pentru imobilul 
Hanul Gazarilor au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
18 .09 .2017 ,  a  Minute i  d in 
20.09.2017 si a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 25% din cel stabilit in noul 
raport de evaluare. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data de: 
28.11.2018, 06.12.2018, 11.12.2018, 
13.12.2018, 18.12.2018, 20.12.2018, 
08.01.2019, 15.01.2019, 22.01.2019, 
28.01.2019, orele 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab.7B. Relatii suplimentare 
se obtin de la lichidatorul judiciar 
la telefon 0344104525 si din caietul 
de sarcini ce se poate procura de la 
sediul acestuia la pretul de 3000 lei 
fara TVA.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator, anunta 

vanzarea la licitatie publica a auto-
turismului Peugeot Partener, an 
fabr 2007, stare nesatisfacatoare, 
aflat in patrimoniul societatii, la 
pretul de 2775 lei+TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
25% din cel stabilit in rapoartele de 
evaluare. Licitatiile publice au loc 
in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 29.05.2018 si vor avea loc 
pe data de: 28.11.2018, 06.12.2018, 
11.12.2018, 13.12.2018, 18.12.2018, 
20.12.2018, 08.01.2019, 15.01.2019, 
22.01.2019, 28.01.2019, orele 13.00, 
la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 
7B Et. 7. Conditiile de participare si 
relati i  suplimentare la tel . 
0344104525.

PIERDERI
l Stefan Ion, Amara, jud. 
Ialomita, a pierdut Card Tahograf 
nr. A915000 si Atestat ADR nr. 
111323.

l Pierdut atestat transport 
persoane pe numele Cristea 
Tudorel. Il declar nul.

l Societatea Solvent Com SRL, cu 
sediul social în Com.Perișor, Sat 
Perișor, str.Ctin.Brâncuși, nr.10A, 
Biroul nr. 18, et.1, Dolj, CUI: 
7872074, nr. înreg. Reg. Com. 
J16/1422/1995, declară pierdut 
Certificatul constatator nr. 28715 
din data de 27.04.2017 privind 
autorizarea codurilor CAEN la 
punctul de lucru situat în Com. 
Moțăței, sat Moțăței Gară, str.
Șoseaua Gării, nr.5, Dolj. Se declară 
nul.   

l Pierdut card european de sănă-
tate pe numele de Dinu Ana, emis 
de CASSMB. Îl declar nul.

l Pierdut carnet de student pe 
numele Sînc Alin –Lucian emis de 
Academia de Poliţie Alexandru 
Ioan Cuza, Facultatea de Poliţie.

l Firma Lary Beauty Salon SRL 
cu sediul  în oraș Bragadiru, str. 
Verii, nr. 40, bl. F4, et. 5, ap. 32, 
camera nr. 3, jud. Ilfov, pierdut 
certificat de înregistrare. Îl declar 
nul.

l Pierdut certificat de înregis-
trare nr. 22300955 și certificat 
constatator înfiinţare societate 
comercială Cartogate SRL. Le 
declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare 
nr. 15757211 și certificat consta-
tator înfiinţare societate comercială 
M.C. General Construct SRL. Le 
declar nule.

l Pierdut atestat instructor auto 
seria AIC nr. 0037319 eliberat de 
ARR Mehedinţi, pe numele Vlăduţ 
Mihai. Se declară nul.

l Pierdut certificate înregistrare 
Seria B nr. 3389755 și 2 certificate 
constatatoare nr. 6207/20.03.2017 
eliberate de ORC Tulcea pe  Șaban 
Regep -Lupu -PFA, F36/277/2017. 
Se declară nule.

l Pierdut certificat constatator 
eliberat de ORC Mehedinţi pe 
numele Mustăcel Maria PF. Se 
declară nul.




