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OFERTE SERVICIU
l Mayr Melnhof Packaging România 
SRL angajează Inginer Producţie amba-
laje din carton. CV-urile se depun online 
la adresa: office.romania@mm-packa-
ging.com până la data de 08.11.2018.

l Primăria Glina -Ilfov organizeaza în 
data de 27.11.2018 concurs recrutare 
pentru 1 post de Inspector de speciali-
tate -Compartiment Urbanism, Autori-
zări Construcții și Cadastru și 1 post de 
Inspector de specialitate și 1 post de 
Referent -Compartiment Monitorizare 
Unități de Învățământ. Detalii la 
021.467.12.14.

l Primăria Ștefăneștii de Jos -Ilfov 
organizează în data de 28.11.2018 
concurs recrutare pentru 1 post de 
m u n c i t o r  c a l i f i c a t .  D e t a l i i  l a 
021.361.35.29.

l ANRSPS -UT 350 Popești-Leordeni, 
judeţul Ilfov, organizează în data de 
03.12.2018, concurs pentru ocuparea a 2 
funcţii de execuţie contractuale vacante, 
1 șofer I și 1 muncitor calificat I cu 
studii de calificare în meserie și minim 5 
ani vechime. Relaţii suplimentare la 
telefon: 021/492.03.35. și pe www 
anrsps.gov.ro. 

l Societatea Curent Metal SRL, cu 
sediul în mun.Târgoviște, bld.Libertății, 
nr.2, clădire Mondial, spațiul 12-13, jud.
Dâmbovița, J15/1375/2017, CUI: 
37267059, angajează secretară cod caen 
412001. Persoanele interesate pot 
depune CV-urile până la data de 05 
noiembrie 2018 la sediul societății. 
Concursul va avea loc pe 06.11.2018.

l Compania Municipală Energetică 
București SA, cu sediul în Spaliul Unirii 
nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti, angajează 
muncitori calificati în meseria de meca-
nici mașini și utilaje (operator): CV-urile 
se pot depune pe adresa de email 
office@cmeb.pmb.ro; cristina.barascu@
cmeb.com.ro sau la sediul Companiei 
Spaliul Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucu-
rești. Informații la telefon: 0372.400.780; 
0728.121.056. -Salarii atractive +tichete 
masă.

l Academia Romană - Filiala Iasi, 
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, 
organizează, în ziua de 10 decembrie 
2018, ora 9, concurs pentru ocuparea 
postului de asistent de cercetare stiinti-
fica, in domeniul Istorie, departamentul 
Istorie moderna, specializarea Studii 
orientale -istoria si cultura armenilor, 
epoca moderna tarzie. Concursul se va 
desfăsura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la 
data publicării anuntului. Informatii 
suplimentare se pot obtine de la Secreta-
riatul Institutului, si/sau de la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare, telefon 
0332106172 / 0332101115.

l Direcția Poliția Locală Chitila, cu 
sediul în Chitila, Șos Banatului nr. 70C, 
județ Ilfov, în baza legii 188/1999, orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post vacant pentru funcție 
publică : -1 post de Inspector clasa I 
grad profesional Asistent - Comparti-
ment Petiții și Relații cu Publicul; 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru Inspector clasa I grad 
profesional Asistent Compartiment 
Petiții și Relații cu Publicul: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
știinţe juridice; -curs de achiziții publice; 
-vechime în specialitatea studiilor: 1 an. 
Concursul se organizează la sediul 
Direcției Poliției Locale Chitila din 
Chitila, Șos Banatului nr. 70C, Jud. 
Ilfov în data de 06 Decembrie 2018, ora 
11:00 - proba scrisă. Interviul va avea 
loc în data de 10.12.2018. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, până la 
data de 26.11.2018 ora 14:00, iar docu-
mentele de participare sunt cele prevă-
zute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008. Alte informaţii 
referitoare la organizarea concursului 
pot fi obţinute la nr. de telefon 
021.436.31.61, doamna Gîrleanu Cătă-
lina Maria - Polițist local clasa I, Prin-
cipal.

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului București organizează 
concurs pentru ocuparea a doua funcţii 
publice de execuţie vacante de inspector 
grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului INSPIRE. Condiţii 
de participare: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în știinţe economice sau știinte 
administrative; -vechime în specialitatea 
studiilor necesară exercitării funcţiei 
publice: nu este cazul. Desfășurarea 
concursului va avea loc la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a Munici-
piului București,   în data de 11 
decembrie 2018 ora 10.00, proba scrisă. 
Dosarul de înscriere la examen trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevazute la art.49 din H.G. 
NR.611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Dosarele 
de înscriere se vor depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, la secretariatul comisiei de 
concurs la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului București. 
Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișeaza la sediul și pe 
site-ul DRSMB www.bucuresti.insse.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
secretarul comisiei, Barbu Maria -șef 
serviciu, telefon 021.313.20.81 și la 
sediul Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului București .

l U.M. 02495 București din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea  unui post 
vacant  de personal civil contractual de 
execuţie de consilier juridic debutant: 
studii 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 știinţă: 
știinţe juridice, vechime în specialitatea 
studiilor: nu este cazul,  limba engleză- 
nivel avansat care se va testa în cadrul 
probei scrise și probei de interviu, astfel: 
-28.11.2018, ora 10.00 -proba scrisă; 
-05.12.2018, ora 10.00 -interviul; -data 
l imită de depunere a dosarelor 
-20.11.2018, ora 15.30. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 
02495 București, strada Izvor nr. 110, 
sector 5, București, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare concur-
sului. Date de contact ale secretarului 
0214104040/1011282.

l Administraţia Municipală pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant (contractual) 
din cadrul Serviciului pentru Relația cu 
Proprietarii: Inspector de specialitate S, 
grad profesional II -1 post. Condiții 
specifice privind ocuparea postului de 
Inspector de specialitate S, grad profesi-
onal II: -pregătirea de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în științe ale 
comunicării; -vechime minimă în speci-
alitatea necesară: 1 an. Proba scrisă se 
va desfășura în data de 05.12.2018, ora 
11:00 la sediul Administraţiei Munici-
pale pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic, Serviciul Resurse Umane, 
Bulevardul Națiunile Unite, nr. 1, bloc 
108A, iar interviul se va susţine într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Dosarele 
se pot depune până la data de 
16.11.2018 la sediul Administraţiei 
Municipale pentru Consolidarea Clădi-
rilor cu Risc Seismic, Serviciul Resur-
selor Umane, luni-vineri între orele 
10.00-15.00. Cerinţele specifice privind 

ocuparea postului se vor afișa la sediul 
Administraţiei Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic 
și pe site-ul P.M.B. (www.pmb.ro) și pe 
portalul posturi.gov.ro. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul de 
telefon 0213715050 interior 123.

l Primăria Comunei Săcelu, judeţul 
Gorj, organizează concursul de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional asistent -Comparti-
ment Achiziţii Publice, din Aparatul de 
specialitate al Primarului Comunei 
Săcelu, judeţul Gorj. Probele stabilite 
pentru concursul de recrutare: -proba 
scrisă- 11 decembrie 2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Săcelu; 
-proba interviu- 13 decembrie 2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Săcelu. Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute  de  art .54  din  Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, republicată (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 

„Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la valoarea de piata redusa cu 25%: 

Nr 
crt Denumire bun mobil Nr. 

buc. Loc de inspectie Nr. de 
inmatriculare 

Valoare de 
piata redusa 

cu 25% 
2 sistem calculator P 4  2 Plopeni - 89,25 
3 sistem calculator  2 Plopeni - 89,25 
5 server Intel Xeon QuadCore 2 GHz 1 Plopeni - 701,25 
6 sistem Platin Intel DG31Pre5200 1 Plopeni - 147,75 
7 buldoexcavator Komatsu D58E 1 com. Magurele - 143.139,75 
11 autoutilitara MAN F09/26372  1 Filipestii de Padure PH 09 JYW 60.093,75 
13 Toyota Rav 4 1 Plopeni Sat PH 14 KOF 9.002,25 
14 autoutilitara Iveco Daily 35C12D 1 Plopeni Sat B 91 BZW 11.269,5 
15-
16 

autoutilitara MAN 19-414 cu semiremorca 
Aufliga 1 com. Magurele  PH 13 JHW + 

PH13 HSV 33.431,25 
19 copiator BIZHUB 211 Konica Minolta 1 Plopeni - 403,5 
20 rafturi lemn 1 Plopeni -  185,25 
21 ferestre - 71 mp 71 Plopeni Sat -  3.470,25 
22 fereastra - 4 mp 4 Plopeni Sat -  265,5 
23 oblon mostra  1 Plopeni Sat -  219 
25 usi celulare 18 Plopeni -  4.469,25 
26 usi MDF 7 Plopeni -  1.287,75 
27 Renault Clio 1 Bulgaria, fara inspectie PH 08 XXO 2.989,5 
28 Scania P420 - autocamion cu remorca 

transport busteni 1 Bulgaria, fara inspectie PH 09 SSJ +PH 
09SWN 179.250,75 

29 autocamion specializat cu remorca 
transport busteni 1 Bulgaria, fara inspectie PH 09 WAX +PH 

09UCR 181.071,75 

30 Toyota Land Cruiser 1 service auto Franta, 
fara inspectie PH 71 TIL 28.861,5 

31 taf forestier, 4098 1 Bulgaria, fara inspectie fara certificat  21.642,75 
  TOTAL GENERAL  682.080,75 

Valorile nu includ TVA. 

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fara TVA) de la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 09.11.2018, ora 
15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 16.11.2018, 23.11.2018, 30.11.2018 si 07.12.2018 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc 
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diplomă de licenţă -juridice sau econo-
mice; -vechime în specialitatea studiilor- 
minimum 1 an. Dosarele de examen pot 
fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Săcelu în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, şi 
vor conţine în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 alin.(1) din 
HG 611/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Anunţul privind 
concursul şi bibliografia, documentele 
necesare la dosarul de concurs se 
afişează la sediul Primăriei Comunei 
Săcelu. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0253.275.502.

l Având în vedere prevederile art.58 
alin.3 din Legea nr.188/1999, republi-
cată,  cu modificările şi completările 
ulterioare, Comuna Bîrca, județul Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacante: 
Referent, clasa III, grad profesional 
Superior, Compartimentul Financiar 
Contabil. 1.Condiții de participare la 
concurs pentru funcția publică- refe-
rent, clasa III grad  profesional Supe-
rior,  Compartimentul Financiar 
Contabil: studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat, vechime în specialitatea 
s t u d i i l o r  c o n f o r m  a r t . 5 7  d i n 
Lg.188/1999 privind Statutul funcționa-
rilor publici- minim 7 ani. Dosarele de 
înscriere  cuprinzand documentele  
prevazute în art.49 din OG 611/2008 se 
depun la sediul instituţiei în termen de 
20 zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, 
respectiv din data de 06.11.2018-
26.11.2018, la sediul Primăriei Bîrca, 
din comuna Bîrca, strada Mihai 
Viteazul, nr.257, județul Dolj. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei Bîrca, din 
comuna Bîrca, strada Mihai Viteazul, 
nr.257, județul Dolj şi va consta în 3 
probe succesive după cum urmează: 
selecția dosarelor, în maxim 5 zile lucra-
toare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor, proba scrisă- 
10.12.2018, ora 10.00; proba de  
interviu- 11.12.2018, ora 10.00. Secreta-
riatul celor două comisii va fi asigurat 
de Dinuţ Claudia- referent, clasa a 
III-a, grad superior în cadrul Comparti-
mentului Registratură- Primaria Bîrca. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Bîrca, str.
Mihai  Viteazu, nr.257, loc.Bîrca, județul 
Dolj ,  tel.0251.356.214,  e-mail: 
primaria.barca@yahoo.ro.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria- 
Vedea, cu sediul în Vedea, județul Argeş, 
organizează în conformitate cu HG 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare,  concurs pentru ocuparea 
unui post temporar vacant de  infirmier, 
pentru o perioadă de 6 luni, pentru 
Secția I Psihiatrie. 1.Concursul se desfă-
şoară în cadrul Spitalului de Psihiatrie 
Sfânta Maria Vedea astfel: în data de 
20.11.2018, începând cu ora 10.00, 
pentru proba scrisă, în data de 

26.11.2018, începând cu ora 10.00, 
pentru interviu. 2.Condiții specifice de 
participare la concurs: şcoala generală, 
curs de infirmiere (organizat de Ordinul 
Asistenților Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenților Medicali din 
România sau de furnizori autorizați de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănă-
tății- Direcția generală resurse umane şi 
certificare), 6 luni vechime în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de cinci 
zile lucrătoare de la data afişarii anun-
țului, ora 14.00, la sediul Spitalului de 
Psihiatrie Sfânta Maria Vedea. Pe 
site-ul Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria Vedea, respectiv www.spitalp-
sihsfmaria.ro şi la avizierul spitalului se 
află afişate: anunțul, bibliografia de 
concurs, fişa postului vacant. Relații 
suplimentare la telefon 0248.248.109, 
biroul RUNOS şi pe www.spitalpsihsf-
maria.ro.

l Institutul de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni” (ICMPP) cu sediul în 
Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă, nr.41A, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post de Cercetător ştiinţific gradul 
II în domeniul Chimia polimerilor. 
Concursul se va desfăşura respectând 
prevederile Legii 319/2003, Ordinului 
M.E.C.S. 6129/20.12.2016,  metodologia 
şi criteriile minimale de participare la 
concurs ale ICMPP iar proba interviu 
va avea loc pe data de 04.01.2019  la 
sediul institutului. Dosarele de concurs 
se depun în termen de 30 zile de la data 
publicării anunţului. Informaţii supli-
mentare se pot obţine pe site-ul Institu-
tului, la Serviciul Resurse Umane, 
telefon: 0232.217.454, sau adresa de 
e-mail: balan.catalina@icmpp.ro.

l Institutul de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni” (ICMPP) cu sediul în 
Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă, nr.41A, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi: Cercetător ştiin-
ţific: 8 (opt) posturi în domeniile: 
Chimia polimerilor, Chimie organică, 
Fizica polimerilor şi Biomateriale; 
Cercetător ştiinţific: 1 (un) post în 
domeniul :  Biologie moleculară. 
Concursul se va desfăşura respectând 
prevederile Legii 319/2003, Ordinului 
M.E.C.S. 6129/20.12.2016, metodologia 
şi criteriile minimale de participare la 
concurs ale ICMPP, la sediul institu-
tului, astfel: pe data de 17.12.2018- 
proba 
scrisă; pe data de 20.12.2018- proba 
orală. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 30 zile de la data publicării 
anunţului. Informaţii suplimentare se 
pot obţine pe site-ul Institutului, la 
Serviciul Resurse Umane, telefon: 
0232.217.454, sau adresa de e-mail: 
balan.catalina@icmpp.ro.

l Școala de Perfecționare a Pregătirii 
Personalului Poliției de Frontieră 
Drobeta Turnu Severin cu sediul în 
municipiul Drobeta Turnu Severin, 

strada Serpentina Roşiori nr.3-5, județul 
Mehedinți, organizează concurs pentru 
ocuparea a (2) două posturi vacante de 
personalul contractual, cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, astfel: -1 post de muncitor cali-
ficat IV- I (electrician de întreţinere şi 
reparaţii)- C.O.R. 741307 la comparti-
mentul Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar din cadrul Biroului Logistic al 
şcolii; -1 post de îngrijitor C.O.R. 
515301 la compartimentul Adminis-
trarea Patrimoniului Imobiliar din 
cadrul Biroului Logistic al şcolii. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Școlii de Perfecționare a Pregătirii 
Personalului Poliției de Frontieră 
Drobeta Turnu Severin, strada Serpen-
tina Roşiori nr.3-5, judeţul Mehedinţi şi 
va consta în 3 etape succesive, după 
cum urmează: a) selecția dosarelor de 
înscriere; b) proba practică; c) interviu. 
Se pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidații declarați admişi la 
etapa precedentă. Relații suplimentare 
se pot obține în zilele lucrătoare, între 
orele 10:00-14:00 la Compartimentul 
Resurse Umane, telefoane 0252/208000, 
interior 26215 sau la sediul Școlii de 
Perfecționare a Pregătirii Personalului 
Poliției de Frontieră Drobeta Turnu 

Severin, strada Serpentina Roşiori 
nr.3-5, județul Mehedinți.

l Baza de Reparații Nave Brăila orga-
nizează concurs în vederea încadrării, 
pe perioadă nedeterminată, a 2 (două) 
posturi vacante de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (radioelectronist) 
la Atelierul Reparații Echipamente 
Optoelectronice şi Termoviziune. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: a)să fie absolvenți 
de studii medii (minim 10 clase) şi să 
aibă calificare în unul din domeniile: 
electronică, radio, radio-TV, automati-
zări sau electrotehnică; b)să fie declarați 
„apt” medical şi psihologic (aptitudinea 
medicală şi psihologică se constată de 
către structurile de specialitate ale MAI, 
ca urmare a examinării medicale, verifi-
cării îndeplinirii criteriilor antropome-
trice şi evaluării psihologice potrivit 
baremelor şi/sau criteriilor aplicabile); c)
nu sunt condiții de vechime. Concursul 
se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, HG 
355/2007 şi OMAI nr.291/2011, toate cu 
modificările şi completările ulterioare, 
la sediul Bazei de Reparații Nave din 
municipiul Brăila, Incinta Docuri Port 
nr.1 şi va consta în două probe, astfel: 

1.proba practică în data de 07.01.2019, 
începând cu ora 11.00; 2.proba interviu 
în data de 10.01.2019, începând cu ora 
11.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial- Partea a 
III-a, la sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1, munici-
piul Brăila, județul Brăila. Relații supli-
mentarela sediul Bazei sau pe site-ul 
unității: www.bazanave.ro. Persoană de 
c o n t a c t :  I o r d a c h e  M a r c e l , 
tel.0239.612.241, int.26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila orga-
nizează concurs în vederea încadrării, 
pe perioadă nedeterminată, a unui post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (lăcătuş 
construcții metalice şi navale) la Secția 
Reparații Instalații Navale şi Echipa-
mente Scafandri. Candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: a)să 
fie absolvenți de: minim studii generale 
şi să aibă calificare în unul din dome-
niile: mecanic, construcții nave, maşini 
şi utilaje, lăcătuşerie, electromecanică; 
b)să fie declarați „apt” medical şi psiho-
logic (aptitudinea medicală şi psiholo-
gică se constată de către structurile de 
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specialitate ale MAI, ca urmare a 
examinării medicale, verificării îndepli-
nirii criteriilor antropometrice și evalu-
ării psihologice potrivit baremelor și/sau 
criteriilor aplicabile); c)nu sunt condiții 
de vechime. Concursul se va desfășura 
în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, HG 355/2007 și OMAI 
nr.291/2011, toate cu modificările și 
completările ulterioare, la sediul Bazei 
de Reparații Nave din municipiul 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1 și va 
consta în două probe, astfel: 1.proba 
practică în data de 10.01.2019, începând 
cu ora 11.00; 2.proba interviu în data de 
15.01.2019, începând cu ora 11.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial- Partea a 
III-a, la sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1, munici-
piul Brăila, județul Brăila. Relații supli-
mentare la sediul Bazei sau pe site-ul 
unității: www.bazanave.ro. Persoană de 
c o n t a c t :  S t e r i a n  M a r i a n a , 
tel.0239.612.241, int.26509.

l Baza de Reparații Nave Brăila orga-
nizează concurs în vederea încadrării, 
pe perioadă nedeterminată, a unui post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (lăcătuș 
montator agregate energetice și de 
transport) la Secția Service Mobilitate 
Navală. Candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: a)să fie 
absolvenți de: studii liceale sau școală 
profesională sau studii 8-10 clase, într-
unul din următoarele domenii: mecanic, 
electromecanic, lăcătuș montator agre-
gate energetice și de transport; b)să fie 
declarați „apt” medical și psihologic 
(aptitudinea medicală și psihologică se 
constată de către structurile de speciali-
tate ale MAI, ca urmare a examinării 
medicale, verificării îndeplinirii criteri-
ilor antropometrice și evaluării psiholo-
gice potrivit baremelor și/sau criteriilor 
aplicabile); c)să aibă o vechime în 
muncă de: minim 6 luni; d)să aibă o 
vechime în specialitate de: minim 6 luni. 
Concursul se va desfășura în conformi-
tate cu prevederile HG nr.286/2011, HG 
355/2007 și OMAI nr.291/2011, toate cu 
modificările și completările ulterioare, 
la sediul Bazei de Reparații Nave din 
municipiul Brăila, Incinta Docuri Port 
nr.1 și va consta în două probe, astfel: 
1.proba practică în data de 08.01.2019, 
începând cu ora 11.00; 2.proba interviu 
în data de 16.01.2019, începând cu ora 
11.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial- Partea a 
III-a, la sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1, munici-
piul Brăila, județul Brăila. Relații supli-
mentare la sediul Bazei sau pe site-ul 
unității: www.bazanave.ro. Persoană de 
c o n t a c t :  S t e r i a n  M a r i a n a , 
tel.0239.612.241, int.26509.

l Baza de Reparații Nave Brăila orga-

nizează concurs în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată a unui post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (frezor universal) 
la Atelierul Prelucrări Mecanice. Candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: a)să fie absolvenți de: 
studii 8-10 clase și calificare în domeniul 
prelucrărilor mecanice prin așchiere sau 
studii liceale sau școală profesională cu 
profil -prelucrarea metalelor prin 
așchiere; b)să fie declarați „apt” 
medical și psihologic (aptitudinea medi-
cală și psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale MAI, ca 
urmare a examinării medicale, verifi-
cării îndeplinirii criteriilor antropome-
trice și evaluării psihologice potrivit 
baremelor și/sau criteriilor aplicabile); c)
să aibă o vechime în muncă de 6 luni; d)
să aibă o vechime în specialitate de 6 
luni. Concursul se va desfășura în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, HG 355/2007 și OMAI 
nr.291/2011, toate cu modificările și 
completările ulterioare, la sediul Bazei 
de Reparații Nave din municipiul 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1 și va 
consta în două probe, astfel: 1.proba 
practică în data de 14.01.2019, începând 
cu ora 11.00; 2.proba interviu în data de 
17.01.2019, începând cu ora 11.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial- Partea a 
III-a, la sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1, munici-
piul Brăila, județul Brăila. Relații supli-
mentare la sediul Bazei sau pe site-ul 
unității: www.bazanave.ro. Persoană de 
c o n t a c t :  I o r d a c h e  M a r c e l , 
tel.0239.612.241, int.26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila orga-
nizează concurs în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată a unui post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (lăcătuș 
contrucții metalice și navale) la Ateli-
erul Reparații Șalupe și Ambarcațiuni 
din Cauciuc și Poliesteri Armați cu 
Fibră de Sticlă. Candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: a)să 
fie absolvenți de: școală 8-10 clase/studii 
gimnaziale/liceale filieră teoretică -profil 
real sau filieră tehnologică -profil 
tehnic/școală profesională cu profil 
lăcătușerie; b)să aibă un curs de califi-
care în domeniul lăcătușeriei sau adeve-

rință de calificare la locul de muncă în 
domeniul lăcătușeriei; c)să fie declarați 
„apt” medical și psihologic (aptitudinea 
medicală și psihologică se constată de 
către structurile de specialitate ale MAI, 
ca urmare a examinării medicale, verifi-
cării îndeplinirii criteriilor antropome-
trice și evaluării psihologice potrivit 
baremelor și/sau criteriilor aplicabile); 
d)nu sunt condiți i  de vechime. 
Concursul se va desfășura în conformi-
tate cu prevederile HG nr.286/2011, HG 
355/2007 și OMAI nr.291/2011, toate cu 
modificările și completările ulterioare, 
la sediul Bazei de Reparații Nave din 
municipiul Brăila, Incinta Docuri Port 
nr.1 și va consta în două probe, astfel: 
1.proba practică în data de 11.01.2019, 
începând cu ora 11.00; 2.proba interviu 
în data de 18.01.2019, începând cu ora 
11.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial- Partea a 
III-a, la sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1, munici-
piul Brăila, județul Brăila. Relații supli-
mentare la sediul Bazei sau pe site-ul 
unității: www.bazanave.ro. Persoană de 
c o n t a c t :  I o r d a c h e  M a r c e l , 
tel.0239.612.241, int.26521.

l Baza de Reparații Nave Brăila orga-
nizează concurs în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată a unui post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (lăcătuș mecanic 
întreținere și reparații universale) la 
Atelierul Reparații Armament, Vulcani-
zare, SDV. Candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: a)să fie 
absolvenți de: studii liceale/postliceale /
școală profesională, într-unul din dome-
niile lăcătuș, lăcătuș mecanic sau sculer 
matrițer; b)să fie declarați „apt” 
medical și psihologic (aptitudinea medi-
cală și psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale MAI, ca 
urmare a examinării medicale, verifi-
cării îndeplinirii criteriilor antropome-
trice și evaluării psihologice potrivit 
baremelor și/sau criteriilor aplicabile); c)
nu sunt condiții de vechime. Concursul 
se va desfășura în conformitate cu 
prevederile HG nr.286/2011, HG 
355/2007 și OMAI nr.291/2011, toate cu 
modificările și completările ulterioare, 
la sediul Bazei de Reparații Nave din 
municipiul Brăila, Incinta Docuri Port 
nr.1 și va consta în două probe, astfel: 

1.proba practică în data de 09.01.2019, 
începând cu ora 11.00; 2.proba interviu 
în data de 17.01.2019, începând cu ora 
11.00. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial- Partea a 
III-a, la sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1, munici-
piul Brăila, județul Brăila. Relații supli-
mentare la sediul Bazei sau pe site-ul 
unității: www.bazanave.ro. Persoană de 
c o n t a c t :  S t e r i a n  M a r i a n a , 
tel.0239.612.241, int.26509.

l Baza de Reparații Nave Brăila orga-
nizează concurs în vederea încadrării pe 
perioadă nedeterminată a unui post 
vacant de personal contractual: 
muncitor calificat IV-I (tâmplar 
universal) la Atelierul Amenajări 
Tâmplărie. Candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: a)să fie 
absolvenți de: studii liceale și calificare 
în meseria de tâmplar sau școală profe-

sională în meseria de tâmplar sau școală 
8-10 clase și curs de calificare în meseria 
de tâmplar; b)să fie declarați „apt” 
medical și psihologic (aptitudinea medi-
cală și psihologică se constată de către 
structurile de specialitate ale MAI, ca 
urmare a examinării medicale, verifi-
cării îndeplinirii criteriilor antropome-
trice și evaluării psihologice potrivit 
baremelor și/sau criteriilor aplicabile); c)
să aibă o vechime în muncă de 6 luni; d)
să aibă o vechime în specialitate de 6 
luni. Concursul se va desfășura în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, HG 355/2007 și OMAI 
nr.291/2011, toate cu modificările și 
completările ulterioare, la sediul Bazei 
de Reparații Nave din municipiul 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1 și va 
consta în două probe, astfel: 1.proba 
practică în data de 09.01.2019, începând 
cu ora 11.00; 2.proba interviu în data de 
16.01.2019, începând cu ora 11.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
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zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial- Partea a 
III-a, la sediul Bazei de Reparații Nave 
Brăila, Incinta Docuri Port nr.1, munici-
piul Brăila, județul Brăila. Relații supli-
mentare la sediul Bazei sau pe site-ul 
unității: www.bazanave.ro. Persoană de 
c o n t a c t :  I o r d a c h e  M a r c e l , 
tel.0239.612.241, int.26521.

l Primăria Comunei Fundeni, cu sediul 
în localitatea Fundeni, strada Trandafi-
rilor, numărul 25, judeţul Călărași, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcții publice de 
execuț ie  vacante  conform HG 
nr.286/2011, modificată și completată de 
HG nr.1027/2014: -1 post referent, clasa 
III, grad profesional debutant, Compar-
timent Registrul agricol (studii medii, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
fără vechime în specialitatea studiilor); 
-1 post referent, clasa III, grad profesi-
onal asistent, Compartiment Urbanism 
(studii medii, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, 6 luni vechime în speciali-
tatea studiilor). Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
06.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 07.12.2018, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Fundeni. 
Relaţii  suplimentare la telefon: 
0242.516.306.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport și 
Tineret Vrancea, cu sediul în localitatea 
Focșani, b-dul Unirii, nr.12, judeţul 
Vrancea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de execuţie de paznic, 1 post, conform 
HG 286/2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
27.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 28.11.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii generale, calificare agent 
de pază sau de securitate și atestat; -nu 
este necesară vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul institu-
ţiei din mun.Focșani, b-dul Unirii, nr.12. 
Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei 
Judeţene pentru Sport și Tineret 
Vrancea, telefon: 0237.212.536.

l Primăria Comunei Corbii Mari, cu 
sediul în comuna Corbii Mari, sat Corbii 
Mari, strada Primăriei, nr.6, județul 
Dâmbovița, anunță organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi contrac-
tual vacante pe perioadă nedeterminată: 
Serviciul comunitar de utilități publice 
întreținere reparații: -muncitor calificat- 
șofer- treapta II, studii G/M- poziţia 28 
din statul de funcţii; -muncitor calificat- 
șofer-tractor- treapta I, studii G/M- 
poziţia 30 din statul de funcţii. 
Vechimea necesară ocupării posturilor 

pentru care se organizează concursul 
este de minim un an în funcţia de șofer. 
Concursul se va desfășura în perioada 
27-29 noiembrie 2018, după cum 
urmează: -proba scrisă: 27.11.2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Corbii Mari; 
-proba interviu: 29.11.2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Corbii Mari. Condiții 
specifice de participare la concurs: 
-studii generale (10 clase) sau medii 
absolvite cu diplomă; -disponibilitate și 
rezistență la efort; -apt din punct de 
vedere medical fizic și psihic, dovedit cu 
acte medicale; -să aibă o vechime 
minimă în funcţia de șofer de minim 1 
an pentru postul de treapta II; -să aibă o 
vechime minimă în funcţia de șofer de 
minim 5 ani pentru postul de treapta I. 
Dosarele se depun la Primăria Comunei 
Corbii Mari în 10 zile lucrătoare de la 
publicarea prezentului anunț în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, actualizată, pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale. Condițiile de partici-
pare și bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Primăriei Corbii Mari. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Corbii Mari, județul 
Dâmbovița, telefon: 0722.299.384, servi-
ciul Resurse umane.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui, strada Ştefan cel 
Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractual vacante de: -inginer de 
sistem 1A la Compartiment Informatică 
-1 post; -agent DDD la SPIAAM -1 post. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de HG 
nr.286/23.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba scrisă în data de 
27.11.2018, ora 09.00 (toate posturile); 
-proba practică în data de 03.12.2018, 
ora 09.00 (agend DDD); -proba interviu 
în data de 05.12.2018, ora 09.00 (toate 
posturile). Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: I.Inginer 
de sistem 1A: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -6 ani și 6 luni vechime în 
activitatea de infomatică; II.Agent 
DDD: -școală generală; -curs de infir-
miere organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asis-
tenţilor Medicali din România sau curs 
de infirmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, Fami-
liei și Protecţiei Sociale, cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii -Direcţia gene-
rală resurse umane și certificare; -6 luni 
vechime în activitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Vaslui. 

Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană 
de contact: economist Ciobanu Florina, 
telefon: 0235.312.120/interior: 138.

l Primăria Comunei Petricani, cu 
sediul în localitatea Petricani, str.Princi-
pală, judeţul Neamţ, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de consilier juridic, clasa I, 
gradul profesional principal, în cadrul 
Compartimentului Juridic. Concursul 
se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Petricani, judeţul Neamţ, 
astfel:  -Proba scrisă în data de 
05.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 12.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea 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 echivalentă în 
domeniul știinţelor juridice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice minimum 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituţiei Primăriei Comunei Petricani, 
judeţul Neamţ, respectiv până la data 
de 26.11.2018, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs 
la sediul insttuției: Primăria Comunei 
Petricani, judeţul Neamţ, telefon/fax: 
0233.785.006, e-mail: primariapetri-
cani@yahoo.com, persoană de contact: 
Ambrose-Dominte Florin, secretar 
Primăria Comunei Petricani.

l Primăria Comunei Hodod, cu sediul 
în localitatea Hodod, strada Principală, 
nr.172, judeţul Satu Mare, organizează 
concurs conform Legii nr.188/1999 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: -1 post de consilier, clasa I, 
grad profesional superior, din cadrul 
Compartimentului Financiar-contabil și 
Achiziţii Publice. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 14.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul Funcţionarilor Publici, rerepu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
știinţe economice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 7 ani. 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 Hodod. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Hodod, 
persoană de contact: Kaszta Francisc 

-secretar UAT, telefon: 0728.981.801, 
adresa e-mail: secretarhodod@yahoo.
com.

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante, conform HG 
nr.286/2011, de: -asistent medical princi-
pal-șef secţie Neurologie -1 post vacant; 
-asistent medical debutant -secţia Pedi-
atrie -1 post vacant; -asistent medical 
debutant -secţia Obstetrică-Ginecologie 
-1 post vacant; -asistent medical prin-
cipal -Compartimentul Boli Infecţioase 
-1 post vacant; -asistent medical prin-
cipal de laborator -Serviciul Anatomie 
Patologică -Compartiment Histopato-
logie -1 post vacant. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
27.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 27.11.2018, ora 14.00; -Proba 
practică în data de 27.11.2018, ora 
15.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru postul de 
asistent medical principal-șef secţie 
Neurologie: -diplomă de licenţă în 
domeniul medical sau diplomă de absol-
vire a învăţământului superior de scurtă 
durată în domeniul medical sau 
diplomă de școală sanitară postliceală; 
-sunt asistenţi medicali principali; -5 ani 
vechime în funcţia de asistent medical. 
Pentru postul de asistent medical prin-
cipal -Compartiment Boli Infecţioase: 
-diplomă de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform HG 
797/1997; -adeverinţă de grad principal; 
-5 ani vechime în specialitate. Pentru 
postul de asistent medical principal de 
laborator -Serviciul Anatomie Patolo-
gică -Compartiment Histopatologie: 
-diplomă de școală sanitară postliceală 
sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform HG 
797/1997; -adeverinţă de grad principal; 
-5 ani vechime în specialitate. Pentru 
posturile de asistenţi medicali debutanţi 
-secţia Pediatrie și secţia Obstetrică-Gi-
necologie: -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform HG 797/1997; -fără vechime în 
specialitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Muni-
cipal „Caritas” Roșiorii de Vede. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul Muni-
cipal „Caritas”, persoană de contact: 
Pascu Mihaela, 0247.406.689.  

l Spitalul Municipal „Caritas”, cu 
sediul în localitatea Roșiorii de Vede, str.
Carpaţi, nr.33, judeţul Teleorman, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale temporar vacante, 
conform HG nr.286/2011, de: -asistent 
medical principal -Compartiment Boli 
Infecţioase -2 posturi temporar vacante; 
-infirmieră -Compartimentul Anestezie 

și Terapie Intensivă -1 post temporar 
vacant; -infirmieră -Compartiment Boli 
Infecţioase -1 post temporar vacant. 
Pentru postul de asistent medical prin-
cipal, concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 20.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
20.11.2018, ora 14.00; -Proba practică în 
data de 20.11.2018, ora 15.00. Pentru 
posturile de infirmiere, concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
20.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 20.11.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Pentru postul de asistent 
medical principal: diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform HG 797/1997; -adeve-
rinţă de grad principal; -5 ani vechime 
în specialitate. Pentru posturile de infir-
miere: -curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale, cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane și 
certificare; -6 luni vechime în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Spitalului Municipal „Caritas” 
Roșiorii de Vede. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Municipal „Caritas”, 
persoană de contact: Pascu Mihaela, 
0247.406.689.  

l creart -Centrul de Creaţie, Artă și 
Tradiţie al Municipiului București, cu 
sediul în București, Str.Piaţa Lahovari, 
nr.7, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: Compartimentul Resurse 
Umane, Salarizare, Sănătatea și Securi-
tatea în Muncă: Referent (M) IA- 1 post; 
Serviciul Programe și Proiecte Cultu-
rale: Consilier (S) IA- 1 post; Comparti-
mentul Secretariat, Relații Publice: 
Consilier (S) IA- 1 post, conform HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Documente 
necesare pentru întocmirea dosarului de 
concurs: -cerere de înscriere la concurs 
adresată conducătorului instituţiei 
publice organizatoare; -copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; -copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice 
ale postului solicitate de instituția 
publică; -copia carnetului de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie și/sau în 
specialitatea studiilor; -cazierul judiciar; 
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-adeverinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sani-
tare abilitate. Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; -curri-
culum vitae. Copiile de pe certificatele 
prevăzute mai sus se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de concurs, 
sau în copii legalizate. Conform art.3 al 
HG nr.286/2011, pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar vacant 
candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ținând Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; d)are capacitate deplină de exer-
cițiu; e)are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvârşite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția situa-
ției în care a intervenit reabilitarea. 1.
Pentru referent (M) IA în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane, Sala-
rizarea, Securitate şi Sănătate în Muncă, 
concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.11.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 04.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii specifice: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-certificat Inspector Resurse Umane; 
-cunoştinţe de operare/programare pe 
calculator, respectiv Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point, Revisal. 2.
Pentru consilier (S) IA în cadrul Servi-
ciului Programe şi Proiecte Culturale, 
concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.11.2018, ora 13.00; 
-Proba interviu în data de 04.12.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții specifice: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență în 
filologie, specializarea limba şi literatura 
germană-limba şi literatura engleză; 
-studii de masterat absolvite în domeniul 
comunicării şi relațiilor publice; -cunoş-
tinţe de operare/programare pe calcu-
lator, respectiv Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point -nivel avansat; 
-vechime în muncă de minimum 15 ani. 

3.Pentru consilier (S) IA în cadrul 
Compartimentului Secretariat, Relații 
Publice, concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.11.2018, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
04.12.2018, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții speci-
fice: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență, în domeniul Științe 
ale Comunicării, specializarea Comuni-
care şi Relații Publice; -cunoştinţe de 
operare/programare pe calculator, 
respectiv Microsoft Office: Word, Excel, 
Power Point; -experiență profesională în 
instituții publice minim 3 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul creart, 
din Str.Piaţa Lahovari, nr.7, sector 1, 
Compartimentul Resurse Umane. Relaţii 
suplimentare la sediul din Str.Piaţa Laho-
vari, nr.7, sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane, persoană de contact: 
I o r d a c h e  F l o r e n t i n a ,  t e l e f o n : 
0728.728.659.

l Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 6 anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor  
publice de execuţie vacante, respectiv: •1 
post inspector, clasa I, grad profesional 
principal ,  în  cadrul  Serviciului 
Economic; •2 posturi consilier juridic, 
clasa I, grad profesional superior, în 
cadrul Serviciului Juridic; •1 post 
inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior, în cadrul Serviciului Urmărire 
Executare Silită Persoane Fizice; •1 post 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Serviciului Urmărire 
Executare Silită Persoane Fizice; •1 post 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Serviciului Petiții, Regis-
tratură și Arhivă; •1 post referent, clasa 
III, grad profesional superior, în cadrul 
Biroului Achiziții şi Urmărire Contracte; 
•1 post referent, clasa III, grad profesi-
onal superior, în cadrul Serviciului 
Constatare Impunere Persoane Fizice 
Centrul 3. Desfăşurarea concursului: 
•Proba suplimentară de verificare a 
cunoştinţelor de operare pe calculator - 
nivel avansat- 07.12.2018, ora 10.00; 
•Proba scrisă– 11.12.2018, ora 10.00; 
•Interviul - data și ora vor fi comunicate 
ulterior. Locul organizării probei supli-
mentare şi a probei scrise: sediul 
D.G.I.T.L. Sector 6, situat în Str. Drumul 
Taberei, nr.18, Sector 6, Bucureşti. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data apariției 
anunțului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, respectiv în inter-
va lu l  05 .11 .2018  -  26 .11 .2018 . 
Coordonate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: -adresa de cores-
pondență– Str. Drumul Taberei, nr.18, 
Sector 6, Bucureşti; -telefon/fax - 
021.413.77.90/ 021.413.77.89; -telefon 
Biroul Resurse Umane - 0374.817.720; 
-e-mail: biroul.resurseumane@taxelo-
cale6.ro; -persoană de contact: Gheorghe 
Alina - Inspector, Biroul Resurse Umane. 
Selecția dosarelor de concurs are loc în 

termen de 5 zile lucrătoare de la expi-
rarea termenului de depunere a dosa-
relor, respectiv 04.12.2018 şi rezultatul 
acesteia se va afişa la sediul instituției şi 
pe pagina de internet www.taxelocale6.
ro. Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcționa-
rilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Dosarul de 
înscriere depus de către candidați la 
concurs, va conține în mod obligatoriu 
următoarele documente: a) formularul 
de înscriere (disponibil şi pe site-ul insti-
tuţiei); b) curriculum vitae, modelul 
comun european; c) copia actului de 
identitate; d) copii ale diplomelor de 
studii, certificatelor şi altor documente 
care atestă efectuarea unor specializări şi 
perfecționări; e) copia carnetului de 
muncă şi după caz, a adeverinței elibe-
rate de angajator pentru perioada 
lucrată, care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcției 
publice; f) copia adeverinței care atestă 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; g) cazierul judi-
ciar; h) declarația pe propria răspundere 
sau adeverința care să ateste calitatea 
sau lipsa calității de lucrător al Securi-
tății sau colaborator al acesteia. Actele 
mai sus menționate, se prezintă în copii 
legalizate sau copii însoțite de docu-
mente originale şi se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. Condițiile 
de participare la concurs, bibliografia şi 
atribuțiile prevăzute în fişa postului, se 
afişează la sediul D.G.I.T.L. Sector 6 şi 
pe pagina de internet www.taxelocale6.
ro. Condițiile de participare pentru 
postul de inspector, clasa I, grad profesi-
onal principal - Serviciul Economic: 
-Studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ştiinţe econo-
mice; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice de 
execuție, inspector- grad profesional 
principal - minim 5 ani; -Cunoştințe de 
operare pe calculator - nivel avansat. 
Condițiile de participare pentru postul 
de consilier juridic, clasa I, grad profesi-
onal superior - Serviciul Juridic: -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor juridice; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice de execuție, consilier juridic- 
grad profesional superior- minim 7 ani; 
-Cunoştințe de operare pe calculator - 
nivel avansat. Condițiile de participare 
pentru postul de inspector, clasa I, grad 
profesional superior - Serviciul Urmărire 
Executare Silită Persoane Fizice: -Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în ştiinţe econo-
mice; -Vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcției publice de 
execuție, inspector- grad profesional 
superior- minim 7 ani; -Cunoştințe de 
operare pe calculator- nivel avansat. 
Condițiile de participare pentru postul 
de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant  Serviciul Urmărire Executare 
Silită Persoane Fizice: -Studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în ştiinţe economice; 
-Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice de 
execuție, inspector- grad profesional 
debutant- nu este cazul; -Cunoştințe de 
operare pe calculator- nivel avansat. 
Condițiile de participare pentru postul 
de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant- Serviciul Petiții, Registratură 
şi Arhivă: -Studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
ştiinţe economice; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ției publice de execuție, inspector- grad 
profesional debutant - nu este cazul; 
-Cunoştințe de operare pe calculator- 
nivel avansat. Condițiile de participare 
pentru postul de referent, clasa III, grad 
profesional superior- Serviciul Consta-
tare Impunere Persoane Fizice Centrul 3: 
-Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice de 
execuție, referent- grad profesional supe-
rior- minim 7 ani; -Cunoştințe de operare 
pe calculator- nivel avansat. Condițiile 
de participare pentru postul de referent, 
clasa III, grad profesional superior- 
Biroul Achiziții şi Urmărire Contracte: 
-Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice de 
execuție, referent- grad profesional supe-
rior- minim 7 ani; -Curs Achiziții 
Publice; -Cunoştințe de operare pe calcu-
lator- nivel avansat.

CITATII
l Moldovan Viorel, reclamant in dosar 
nr. 3/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata paratii Dumitru 
Emil, Dumitru Iulian, Dumitru Valeria, 
Pinti Vartolomei, Moldovan Grigore, 
pentru data de 13 decembrie 2018.

l Numitii Ciurdariu Marc si Ciurdariu 
Aurelia sunt chemati in instanta in data 
de 7 Noiembrie 2018, ora 8:30 la Judeca-
toria Oradea in dosarul cu numarul 
16671/271/2016 in proces cu reclamantul 
Puscas Avram avand ca obiect: hotarare 
care sa tina loc de act autentic.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse şi Asociații SPRL, desem-
nată lichidator judiciar prin Încheierea 
de şedință din data de 11.04.2017, de 
Tribunalul Bucureşti, Secția a VII - a 
Civilă, în dosarul nr. 20990/3/2016 pentru 
debitoarea SC Stabilo Contractor SRL, 
invită firmele interesate să depună oferte 

la sediul ales al acestuia din Bucureşti, 
Str. Buzeşti, Nr. 71, Etaj 5, Sector 1, Tel./
Fax: (+40) 21 318 74 25, e-mail: dinu.
urse@gmail.com, în vederea selecției de 
oferte pentru arhivarea documentelor 
aparținând societății debitoare. Ofertele 
pot fi transmise şi pe fax-ul sau e-mail-ul  
menționat în anunț, până în data de  
16.11.2017.

ERATĂ
l Erată la anunţul publicat în data de 
2.11.2018 de către Primăria comunei 
Slobozia Mândra, judeţul Teleorman 
privind publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr. 11. În cuprinsul anunţului public din 
data de 2.11.2018 privind publicarea 
documenteleor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 11, s-a 
constatat o eroare materială, motiv 
pentru care se impune următoarea preci-
zare: în loc de „7.10.2018”, se va citi 
7.11.2018.

DIVERSE
l Administratorul judiciar al SC Merlin 
Miraj SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ghe. 
Șincai, nr. 46, Prahova, J29/1469/2009, 
CUI 26081858, notifică debitoarea, credi-
torii şi ORC Prahova că în dos. nr. 
3183/105/2018, aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova s-a dispus deschiderea proce-
durii generale a insolvenţei împotriva SC 
Merlin Miraj SRL, stabilindu-se: - termen 
limită de depunere a cererilor de admi-
tere a creanţelor la data de 17.12.2018; 
-termenul limită de depunere de către 
creditori a opoziţiilor la 10 zile de la 
primirea notificării şi termenul limită de 
soluţionare la 10 zile după formularea 
acestora; - termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar este 
07.01.2019; - termenul limită pentru 
definitivarea tabelului creanţelor la 
01.02.2019. Rel. Administrator judiciar 
Carduelis Consulting IPURL, Ploieşti, 
str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777.

l SC Agromar SRL, titular al proiec-
tului „Construire anexă moară”, 
propus a fi amplasat în oraşul Fier-
binţi-Târg, sat Fierbinţii de Sus, str.
Calea Urziceni, nr.176, jud.Ialomiţa, 
anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ialomiţa, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire anexă 
moară”. 1.Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, 
loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, în 
zilele de luni-joi, 08.00-16.30, vineri, 
între orele 8.00-14.00, la următoarea 
adresă de internet: www.apmil.anpm.
ro şi la sediul Primăriei Fierbinţi-Târg, 
jud.Ialomiţa. Publicul interesat poate 
înainta comentarii /observaţii  la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.
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LICITAŢII
l Penitenciarul Mărgineni cu sediul în 
com. I.L. Caragiale, str. Moreni, nr. 1, 
județul Dâmboviţa, tel.0245660210, fax 
0245660211, organizează licitaţie publică 
în data de 19.11.2018, ora 10:00, în 
vederea selecţiei operatorilor serviciilor 
de telefonie necesare exercitării drep-
tului deţinuţilor la convorbiri telefonice 
prin închirierea unui contract având ca 
obiect implementarea unui sistem de 
telefonie, conform Deciziei directorului 
general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor nr. 463/2017. Documen-
taţiile pentru elaborarea și prezentarea 
ofertelor se obțin în urma unei solicitări 
adresate unității organizatoare. Relaţii 
suplimentare la sediul Penitenciarului 
Mărgineni, tel 0245660210, int. 142, 
e-mail achizitii.pmargineni@anp.gov.ro.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL, anunta 
vanzarea prin licitatie publica pornind 
de la cel mai mare pret oferit a 6 bunuri 
mobile din averea debitoarei, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor din 
data de 15.10.2018. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt este 
(Subaru Forester PH27PRF = 1.232,5 lei, 
Renault Symbol = PH13FHA 1.152,5 lei, 
Peugeot 407 = PH72TIL =1.980 lei, 
semiremorca utilitara camion Schmitz 
PH10PJS= 3.255 lei, vagon de dormit = 
530 lei, taf = 5.235 lei). Preturile includ 
TVA; pasul de supraofertare este de 10% 
din valoarea ofertata. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezentare 
în suma de 250,00 lei fara TVA de la 
sediul lichidatorului și vor depune oferta 
impreuna cu taxa de garanţie de 
1.338,50 lei pana la data de 08.11.2018.
Licitatia se va face la data de 09.11.2018 
ora 13/00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 
3, jud. Prahova, tel/fax: 0244 519800.

l Radcar Autoserv SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL, anunta 
vanzarea prin licitatie publica pornind 
de la cel mai mare pret oferit a 8 bunuri 
mobile din averea debitoarei, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor din 
data de 16.08.2018. Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt este 
(aparat de sudura puncte (nr. de inventar 
50) = 400,00 lei fara TVA, grup elec-
trogen  (nr. de inventar 35) = 650,00 lei 
fara TVA, container  (nr. de inventar 10) 
= 1.000,00 lei fara TVA, elevator  (nr. de 
inventar 87) = 2.500,00 lei fara TVA, 
elevator foarfeca  (nr. de inventar 97) = 
1.000,00 lei fara TVA, Dacia papuc 
PH33RDC = 800,00 lei fara TVA, Dacia 
Logan PH66RDC= 1.000,00 lei fara 
TVA, presa hidraulica = 100,00 lei fara 
TVA, pasul de supraofertare este de 10% 
din valoarea ofertata fara TVA. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 300,00 lei fara 
TVA de la sediul lichidatorului și vor 
depune oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 745,00 lei pana la data de 
08.11.2018.Licitatia se va face la data de 

09.11.2018 ora 13/30 la sediul lichidato-
rului din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 0244 
519800.

l Turnătoria Centrala Orion SA, socie-
tate 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. inmatriculare PH-15-TCO- 320 euro; 
autoturism Mercedes 300 SE, an fabri-
catie 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 – 1.715,20 euro. Pretul 
bunurilor nu include TVA. Licitatiile se 
vor organiza in data de 09.11.2018, ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile nu vor 
fi valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 12.11.2018, 14.11.2018, 
16.11.2018, 19.11.2018, 21.11.2018, 
23.11.2018, 26.10.2018, 28.11.2018, 
03.12.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine numai de 
la sediul lichidatorului judiciar. Telefon/
fax: 0787344547/0244597808, email 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

l Consiliul Local al Comunei Şotrile 
anunţă închirierea prin licitatie publica a 
terenului în suprafaţă de 1000 mp (ce 
face parte din terenul in suprafata de 
2479 mp), categoria de folosința ”nepro-
ductiv” situat în comuna Şotrile, Sat 
Lunca-Mare, Tarlaua 107, punct ”pe 
lunca 4”, Judetul Prahova, în extravi-
lanul localității, exclusiv pentru colec-
tarea deșeurilor reciclabile nepericuloase 
(fier vechi). Licitaţia va avea loc în ziua 
de 23 noiembrie 2018, ora 10,00 la sediul 
primăriei comunei Şotrile, iar termenul 
limita de depunere a ofertelor este 22 
noiembrie 2018, ora 14:00. Relaţii la 
telefon - fax 0244/359001.

l Comuna Miroslava, județul Iași, orga-
nizează licitație publică deschisă în data 
de 09.11.2018 ora 10 pentru concesio-
nare teren situat în T78, NC-79030-
53mp, pentru amenajare spațiu birouri și 
depozitare. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 08.11.2018 ora 16. 
Caietul de sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, județul 
Iași. Costul caietului de sarcini este de 50 
lei.

l Private Liquidation Group IPURL 
numit  l ichidator  în dosarul  nr. 
1176/111/2016 aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea Alex Don 
C o m  S . R . L . ,  J 0 5 / 2 0 6 3 / 2 0 1 2 , 
CUI:30987885 scoate la vânzare prin 
licitație publică autoutilitară marca Opel 
tipul Combo cu 2 locuri având nr. de 
înmatriculare BH 07 MKA, număr de 
i d e n t i f i c a r e / s e r i e  ș a s i u 

WOLOXCF2523017509, an fabricație 
2002, culoare caroserie alb, sursa de 
putere motorina, putere maximă motor 
48 kw, cilindre 1686 cmc, numărul de 
kilometri parcurși 254.380 km. Prezenta 
licitație începe de la 50%, respectiv 2.900 
lei din prețul inițial 5.800 lei, prevăzut în 
publicații sau anunțuri. Dacă nu se va 
obține nici acest preț, bunurile vor fi 
vândute, la același termen, la cel mai 
mare preț oferit, chiar și atunci când la 
licitație s-a prezentat un singur ofertant. 
Licitația va avea loc în data de 
15.11.2018 ora 12:00 la sediul lichidato-
rului din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor. Participanții la licitație 
trebuie să consemneze, cel mai târziu 
până la începerea licitației, cel puțin 10% 
din prețul de începere a licitației pentru 
bunurile pentru care licitează în contul 
unic de insolvență al debitoarei deschis 
la Libra Internet Bank, cod IBAN 
RO32BREL0002001416880100. 
Vânzarea la licitație se va face în mod 
public de către lichidatorul judiciar care 
va oferi bunurile spre vânzare prin 3 
strigări succesive.  Bunurile se adjudecă 
celui care, după 3 strigări succesive, 
făcute la intervale de timp care să 
permită opțiuni și supralicitări, oferă 
prețul cel mai mare, iar atunci când 
există un singur concurent, acesta a 
oferit prețul de începere a licitației. 
Informații suplimentare se pot obține de 
la  l ichidator :  Tel :  0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plgin-
solv.ro.

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. B - dul Carol 
I, nr. 73, jud. Mehedinţi, J25/173/1996, 
CIF: 8347596, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu sediul 
in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la 
preturi diminuate cu 40% fata de pretu-
rile stabilite prin raportul de evaluare 
conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 22.10.2018: - stoc rame de 
ochelari in suma de 81.576,00 lei; - stoc 
lentile de ochelari in suma de 164.124,00 
lei; - stoc accesorii ochelari  in suma de 
1.128 lei; - obiecte de inventar in suma de 
4.587,00 lei. Preţurile nu includ T.V.A. 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile  descrise anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 707/2014 din data 
de 10.06.2014 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență 
nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 15.11.2018 orele 
15:00. - Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei și să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 250,00 lei cu cel puțin 

2(două) ore înainte de ora licitației. 
Contul unic de insolvență al debitoarei 
SC Ortoptimed SRL Drobeta Tr. Severin 
este: RO11BRMA0999100083829142 
deschis la Banca Romaneasca. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie din data de 15.11.2018 să 
depună oferte de cumpărare și docu-
mentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de lici-
tație și contravaloarea caietului de 
sarcină până la data de 14.11.2018 orele 
17,00 la adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile descrise 
anterior sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Precizăm faptul că bunurile mobile 
descris mai sus se vând libere de sarcini, 
precum ipoteci, garanții reale mobiliare 
sau drepturi de retenție, de orice fel, ori 
măsuri asiguratorii cu exceptia masu-
rilor asiguratorii sau masurilor preven-
tive specifice, instituite in cursul 
procesului penal conform dispozițiilor 
art. 53 din Legea 85/2006. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar, telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau 
email: office@consultant-insolventa.ro.; 
site www.consultant-insolventa.ro.  
Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL prin Emil Popescu.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul: Primăria Comunei Vulpeni, 
județul Olt, cu sediul în Str. Decebal, 
nr.1, comuna Vulpeni, judeţul Olt, cod 
fiscal: 4394803, telefon: 0249.456.704, 
fax: 0249.456.770, e-mail: vulpeni-
primar@yahoo.com. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Loturi intravilane ce aparțin 
domeniului public al comunei Vulpeni 
după cum urmează: -Lotul nr.1, T36 
P42/1, în suprafață de 771mp, strada 
Viitorului; -Lotul nr.2, T25 P76/1, în 
suprafață de 374mp, strada Ecaterina 
Teodoroiu; -Lotul nr.3, T27 P4/1, în 
suprafață de 432mp, strada Ecaterina 
Teodoroiu; -Lotul nr.4, T20 P4/2, în 
suprafață de 201 mp, strada Colinei; 
-Lotul nr.5, T20 P4/3, în suprafață de 
803mp, strada Colinei; -Lotul nr.6, T73 
P11/1, în suprafață de 1.772mp, strada 
Trandafirilor. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: de la sediul 
primăriei. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: Se va elibera un 
exemplar al documentației de atribuire 
doar în urma unei solicitări scrise 
depuse la Registratura Primăriei. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conceden-
tului de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Achiziții Publice, str.
Decebal, nr.1, comuna Vulpeni, județul 
Olt. 3.3. Costul și condițiile de plată 

pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanței de Urgență a Guvernului 
nr.54/2006: 30Lei/exemplar, suma se va 
a c h i t a  l a  c a s i e r i a  u n i t ă ț i i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 22.11.2018, ora 11.00. 4.Infor-
mațiile privind ofertele: de la sediul 
primăriei. 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 23.11.2018, ora 11.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
UAT Vulpeni, str.Decebal, nr.1, sat 
Vulpeni, jud.Olt, telefon: 0249.456.704, 
fax: 0249.456.770, Compartiment 
Registratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și 
locul unde se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
26.11.2018, ora 11.00, la sediul Primă-
riei Vulpeni, din str.Decebal, nr.1, 
Vulpeni, județul Olt. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalului Olt, str. Mănăstirii, nr.2, 
S l a t i n a ,  j u d e ţ u l  O l t ,  t e l e f o n : 
0249.435.782, fax: 0249.435.782, e-mail: 
tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
02.11.2018.

l ANIF -Filiala Teritorială de Îmbună-
tăţiri Funciare Buzău Moldova-Sud, cu 
sediul în Focșani, b-dul Brăilei, nr.121bis, 
judeţul Vrancea, cod: 620122, telefon: 
0237.213.977, fax: 0237.212.790, e-mail: 
vrancea@anif.ro, organizează pe data de 
20.11.2018, ora 10.00, licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea unui mijloc fix 
aprobat la casare, astfel: Lot.1 -Autotu-
rism ARO 244 (VN03RYF) -preţ pornire 
2.960,89Lei -defect. Preţurile conţin 
TVA. Caietul de sarcini se oferă gratuit 
la sediul de mai sus și conţine informaţii 
referitoare la procedură,  precum și 
documentele de calificare ce se depun de 
către participant, cu cel mult 5 zile 
înainte de începerea licitaţiei. Mijlocul 
fix pote fi vizionat în Focșani, b-dul 
Brăilei, nr.121bis, judeţul Vrancea. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se va 
repeta pe data de 27.11.2018 și 
04.12.2018, la ora 10.00, în Focșani, 
B-dul Brăilei, nr.121bis, judeţul Vrancea. 
La licitaţie poate participa orice 
persoană fizică sau juridică, aptă din 
punct de vedere fiscal. Cota de cheltuieli 
de participare este de 5% din preţul de 
pornire. Informaţii suplimentare la 
telefon: 0237.213.977, interior: 2623.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Traian Vuia, Loc.
Sudriaș, nr.163A, tel./fax: 0256.324.479, 
e-mail: comunatraianvuia@yahoo.com. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren extravilan situat în 
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Comuna Traian Vuia, identificat cu 
număr cadastral: 651/1, în suprafaţă de 
10.000mp, aparținând domeniului privat 
al Comunei Traian Vuia în adminis-
trarea Consiliului Local, şi clădire admi-
nistrativă situată în localitatea Traian 
Vuia, nr.31 P+E proprietar comuna 
Traian Vuia CF 401724. 3.Informaţii, 
denumirea şi adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului de 
la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Primăria 
Comunei Traian Vuia, Secretariat. 4. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006: Fără 
taxă. 5.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22.11.2018, ora 14.00. 6.
Data-limită de depunere a ofertelor: 
23.11.2018, ora 14.00. 7.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Traian Vuia, 
Secretariat. 8.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Fiecare participant depune o singură 

ofertă în două exemplare (original şi 
copie). 9.Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 26.11.2018, ora 11.00, Primăria 
Comunei Traian Vuia. 10.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
01.11.2018.

l Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY 
IPURL, reprezentata prin asociat coor-
donator av. Liscan Aurel, in calitate de 
l i c h i d a t o r  j u d i c i a r  a l  T O TA L 
CONFORT SRL desemnat prin sentinta 
civila nr. 3250/ 25.05.2017, pronuntata in 
dosar nr. 13833/3/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare prin 
licitatie publica a bunurilor mobile 
constand in mijloace de transport, insta-
latii tehnice, aparatura de masurat si 
electronice birou, mobilier si aparatura 
birotica, in valoarea totala de 413.653 lei  
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 07.11.2018 ora 14.00, 

prin licitatie publica. In cazul in care 
bunurile nu se vor adjudeca la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 
(patru) licitatii saptamanale, în datele de 
14.11.2018, 21.11.2018, 28.11.2018 si 
05.12.2018 la aceeasi ora, in acelasi loc si 
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietul de sarcini se poate achi-
zitiona la sediul lichidatorului judiciar 
sau prin virament bancar. Costul unui 
caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi nr 75058 eliberat 
de ARR Tulcea pe numele Petcu Victor. 
Il declar nul.

l Pierdut Atestat profesional transport 
Marfa emis pe numele Brinzea 
Gheorghe Catalin. Il declar nul.

l Pierdut Atestat profesional transport 
Marfa emis pe numele Iordache Mihai. 
Il declar nul.

l Numita Olteanu Ileana, declara 
pierdut Contract de Vanzare cumparare 
nr. 7501/1992, cu toate actele anexa, 
emis de S.C Orizont S.A. la data de 
04.05.1992.

l Pirea Marius Cătălin - sat Ulmeni, 
com. Bogdana, jud. Teleorman, pierdut 
Atestat CPC marfă nr. 0172310001, 
eliberat de ARR. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat profesional marfuri 

generale si Atestat ARR marfuri colete, 
eliberate de ARR Bucuresti pentru 
Grozescu Ion. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare seria 
B nr. 3060391/09.06.2015 al SC Luna 
Impex SRL cu J52/398/12.08.2005, 
având sediul în Giurgiu com. Ghimpaţi. 
Îl declar nul.

l Pierdut certificat original de atestare 
a dreptului de proprietate privată cu nr. 
12860/4 din 03.05.1996, terenul situat în 
Intrarea Berceni nr. 5, deţinător 
Gheorghe Ion, domiciliat în Intr. 
Berceni nr. 5, sect. 4, Bucureşti.

l Pierdut certificat constatator nr. 
21789 eliberat de ORC Mehedinţi la 
data de 05.05.2009 pe numele SC 
Nufuleţ Com SRL. Se declară nul.

l Declar pierdut CUI  Societatea 
Comercială Getica N.A. SRL CUI 
6365030, J40/10735/1994.




