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OFERTE SERVICIU
l Institutul Geologic al României 
scoate la concurs două posturi de 
fochist și unul de electrician întreți-
nere. Termen de înscriere: 15.11.2018. 
Detalii la telefon: 031.403.34.00.

l Firma: Stamol Grup SRL anga-
jeaza. Functia- Director Adjunct 
Societate Comerciala. Oferim salariu 
motivant, transport, masa, card de 
sanatate privat. Tel. 0770 409605.

l Fabrica de cherestea din județul 
Hunedoara, lângă Hațeg, angajează 
muncitori calificați/necalificați, sala-
riul 2.500/3.000Lei/lună. Relații la 
tel.0744.665.656.

l ISJ Argeş scoate la concurs 7 
posturi experţi în cadrul Proiectului 
Creşterea calităţii procesului educaţi-
onal prin implementarea de măsuri 
integrate, ID 106406. Informaţii 
suplimentare pe pagina web: http://
www.isjarges.ro şi la sediul ISJ Argeş.

l Societate comercială din Bucureşti 
angajează asistent manager. Cerinţe: 
-studii superioare; -stăpânirea mijloa-
celor electronice de comunicare; 
-experienţă pe o poziţie similară, 
minim 2 ani; -obligatoriu: cunoaşterea 
limbii ruse şi franceze la nivel 
avansat. Persoanele interesate sunt 
rugate să transmită CV-urile la 
adresa: office@eldiclau.ro.

l Primăria Comunei Produleşti, cu 
sediul în localitatea Produleşti, strada 
Şos.Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea a două 
funcţii publice vacante de: -inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, nu 
se cere vechime, Compartimentul 
Registrul agricol; -inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, nu se cere 
vechime, Compartimentul Achiziţii 
publice. Concursul se va desfăşura la 
sediul instituției din comuna Produ-
leşti, județul Dâmbovița, astfel: 
-proba scrisă în data de 10.12.2018, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
12.12.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-să îndeplinească condiţiile art.54 din 
Legea 188/1999; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
ştiinţelor inginereşti, administrative, 
economice şi juridice. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Produleşti. Anunţul şi 
bibliografia stabilită pentru ambele 
funcţii publice se afişează la sediul 
instituţiei şi pe pagină oficială: www.
primaria-produlesti.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primă-
riei Comunei Produleşti şi la numărul 
de telefon al instituţiei: 0245.243.641, 
e-mail: primaria.produlesti@yahoo.
com.

l În temeiul prevederilor HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Primăria Oraşului 
Drăgăneşti-Olt, județul Olt, cu sediul 
în localitatea Drăgăneşti-Olt, str.N.Ti-
tulescu, nr.150, organizează concurs 
pentru ocuparea a două funcții 
contractuale de execuție vacante de 
paznic, studii medii/generale în cadrul 
Compartimentului pază. Condiţii: 
studii medii sau generale dovedite cu 
diplomă de licență sau adeverință de 
studii generale, vechime în muncă 1 
an. Concursul se va desfăşura la 
sediul instituţiei. Probe: -proba scrisă: 
04.12.2018, ora 12.00; -interviul: 
07.12.2018, ora 10.00. Bibliografia, 
actele necesare pentru dosarele de 
înscriere la concurs, precum şi alte 
informaţii sunt afişate la sediul insti-
tuţiei şi pe pagina de internet: http://
www.draganesti-olt.ro. Dosarele de 
concurs se depun la sediul instituţiei 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. 
Relaţii suplimentare la telefonul: 
0249.465.815.

l Consil iul  Judeţean Suceava 
anunţă: Consiliul Judeţean Suceava 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuţie 
vacantă de îngrijitor la Biroul admi-
nistrativ al Serviciului logistic din 
cadrul Direcției organizare. Concursul 
se organizează la sediul Consiliului 
Judeţean Suceava,  în  data de 
04.12.2018, orele 1000, proba scrisă. 
Interviul va avea loc într-un termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. I. 
Condiţii generale: -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art.3 din Regulamentul -cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului României nr. 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. II. Condiţiile specifice: 
-studii generale; -vechimea în muncă 
minimă  necesară: 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului, la registratura 
Consiliului Judeţean Suceava din str. 
Ştefan cel Mare nr. 36. Relaţii supli-
mentare cu privire la conţinutul dosa-
rului, bibliografie, etc. se pot obţine de 
la: -avizierul  instituţiei; -secretarul 
comisiei, tel. 0230.210.148, interior 
106.

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale -UT 
360, cu sediul în Curtea de Argeş, 
judeţul Argeş, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de administrator 
I din cadrul compartimentului 
Gestiune Produse RS. Concursul se 
organizează la sediul Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale -UT 360, din 
Cur tea  de  Argeş ,  în  da ta  de 
04.12.2018, ora 10.00,  proba scrisă şi 
în data de 07.12.2018, ora 10.00, 
proba interviu. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 

pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de administrator I, conform 
art.3 din HG 286/23.03.2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, şi să 
aibă studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în 
muncă: minimum 3 ani; vechime în 
specialitate (activităţi economice/
contabilitate primară): minimum 3 
ani, cunoaştere operare PC (Word şi 
Excel). Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului, la sediul ANRSPS -UT 360 
Curtea de Argeş. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
a r t . 6  a l i n . ( 1 )  d i n  H G  n r. 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia 
stabilită şi actele necesare pentru 
dosarul de concurs se afişează la 
sediul Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale -UT 360, pe site-ul: www.
anrsps.gov.ro şi pe portalul: posturi.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0248.721.051.

l Administraţia Naţională a Rezer-
velor de Stat–Unitatea Teritorială 135, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei publice vacante de 
execuţie EXPERT, clasa I, grad profe-
sional ASISTENT, Compartiment 
Resurse Umane – Salarizare, în data 
de 14.12.2018 –ora 10,oo (proba 
scrisă) şi 20.12.2018 -ora 10,oo (inter-
viul), la sediul din comuna Dăeşti, 
judeţul Vâlcea, în următoarele condi-
ţii:•Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale pentru 
ocuparea funcţiei publice conform 
art. 54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; •vechime în specialitate 
studiilor –minimum 1 an; •studii 
superioare de lungă duratǎ, absolvite 
cu diploma de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic; Dosarele de 
înscriere se depun la sediul unităţii în 
termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României - până la 03.12.2018. Dosa-
rele de înscriere trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevă-
zute de art. 49 din HG nr.611/2008. 
Coordonate de contact  pentru 
primirea dosarelor de concurs: 
A.N.R.S.P.S.–U.T. 135, comuna 
D ă e ş t i ,  j u d e ţ u l  Vâ l c e a , 

telefon:0250753619, Fax 0250753617, 
e-mail ut135@anrsps.gov.ro, persoana 
de contact: Tonescu Nicoleta -Expert. 

l Şcoala Gimnazială Agrişu Mare, cu 
sediul în localitatea Agrişu Mare, 
strada Prinicipală, nr.12, judeţul 
Arad, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante de fochist- 0.50 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 6.12.2018, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 6.12.2018, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii cores-
punzătoare postului; -Vechime: 2 ani; 
-Disponibilitate de a fi prezent în 
unitate dimineața foarte devreme. 
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 Şcolii Gimnaziale 
Agrişu Mare. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcoala Gimnazială Agrişu 
Mare, persoană de contact: Bisorca 
Elena, telefon: 0257.371.406, fax: 
0257.371.406, e-mail: scoalagenagrisu-
mare@yahoo.com.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruş, cu sediul în localitatea 
Măieruş, strada Nicolae Bălcescu, 
nr.2, judeţul Braşov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale temporar vacante de 
muncitor necalificat în silvicultură, 2 
p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 26.11.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.11.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -vechime: nu 
este obligatoriu; -studii generale. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruş. Relaţii 
suplimentare la sediul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Măieruş, persoană 
de contact: Petreanu Silvia, telefon: 
0740.965.767, e-mail: contact@rplp-
maierus.ro.

l Primăria Comunei Căteasca, cu 
sediul în localitatea Căteasca, strada 
Principală, numărul 289C, judeţul 
Argeş, organizează concurs conform 

Legii nr.188/1999 pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 1.consi-
lier, clasa I, grad profesional prin-
cipal, în cadrul Biroului Economic, 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G  6 1 1 / 2 0 0 8 . 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Căteasca astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.12.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
12.12.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Pentru postul de consilier, clasa I, 
grad profesional principal, în cadrul 
Biroului Economic: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
economice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Căteasca. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de 
concurs: la sediul instituţiei: Primăria 
Comunei Căteasca, persoană de 
contact:  Serban Elena Izabela, 
secretar, telefon/fax: 0248.661.006, 
e-mail: primarie@cateasca.cjarges.ro.

l Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbu-
neşt i ,  cu sediul  în  local i tatea 
Târgu-Cărbuneşti, str.Eroilor, nr.51, 
judeţul Gorj, organizează, conform 
HG 286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţ i i  contractuale  temporar 
vacante, după cum urmează: -kineto-
terapeut debutant, 1 post -secţia 
Recuperare medicală, fizică şi balneo-
logie. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
26.11.2018, ora 9.00; -Interviul în data 
de 29.11.2018, ora 9.00. Condiţii gene-
rale de participare: a)Are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
s ta te lor  aparţ inând Spaţ iu lu i 
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 exerciţiu; e)
Are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza fişei de aptitudine 
eliberată de către medicul de medi-
cina muncii; f)Îndeplineşte condiţiile 
de studii potrivit cerinţelor postului 

Societatea ELPREST GOSTILELE SRL, cu sediul în sat Tămădău Mare, com. Tămădău
Mare, jud. Călărași, CUI 26283962, tel. 0722.694.300,

ANGAJEAZĂ 
5 muncitori necalificați în agricultură, COD COR 921302. 

CV-urile se pot trimite la adresa de mail: 
  tancueugen@yahoo.com până la data de 14.11.2018. 

Selecția va avea loc în data de 15.11.2018.
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scos la concurs; g)Nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării 
funcţiei contractuale sunt pentru 
postul de kinetoterapeut debutant: 
-diplomă de absolvire în specialitate, 
fără vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Spita-
lului de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, 
din str.Eroilor, nr.51, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul de 
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, persoană 
de contact: referent Fetitoiu Valentin, 
t e l e f o n :  0 2 5 3 . 3 7 8 . 1 6 5 ,  f a x : 
0253.378.085, e-mail: sp_carb@yahoo.
com.

l Primăria Comunei Poieni-Solca, 
judeţul Suceava, organizează concurs/
examen de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuţie 
vacante de consilier, grad profesional 
debutant, din cadrul Compartimen-
tului pentru administrarea dome-
niului public şi privat al Aparatului 
de specialitate al primarului comunei 
Poieni-Solca, jud.Suceava. Condiții de 
desfăşurare a concursului/exame-
nului: -proba scrisă se va desfăşura la 
data de 4 decembrie 2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Poieni-
Solca, jud.Suceava; -data şi ora de 
desfăşurare a interviului vor fi afişate 
o dată cu rezultatele la proba scrisă. 
Condiții generale de participare la 
concurs/examen: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiții specifice: 
-candidații trebuie să fie absolvenți de 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
specializarea ştiinţe economice; 
-condiții privind vechimea în muncă- 
nu este cazul. Dosarele de înscriere la 
concurs/examen se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, respectiv până la data de 26 
noiembrie 2018, la sediul Primăriei 
Comunei Poieni-Solca, tel./fax: 
0330.501.052, e-mail: poienisolca@
yahoo.com. Bibliografia, atribuţiile 
prevăzute în fişele posturilor, precum 
şi alte date necesare desfăşurării 
concursului vor fi afişate la sediul şi 

pe pagina de internet a Primăriei 
Comunei Poieni-Solca. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primă-
riei Comunei Poieni-Solca. Persoană 
de contact este doamna Boca Lăcră-
mioara-Trandafira, referent superior, 
tel.0330.501.051.

l Primăria Comunei Tărtăşeşti, cu 
sediul în localitatea Tărtăşeşti, strada 
Independenţei ,  nr.202,  judeţul 
Dâmboviţa, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
Denumirea funcţiei  publice de 
execuție vacante: consilier, grad supe-
r ior  -Compart iment  f inanciar 
contabil- 1 post. Concursul se va 
desfăşura  la  sediul  Pr imărie i 
Comunei Tărtăşeşti astfel: -Proba 
scrisă în data de 10.12.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
13.12.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul economic (contabilitate); 
-Vechimea în specialitatea studiilor, 
necesară ocupării funcției publice, 
minimum 7 ani; -Abilităţi şi compe-
tenţe: cunoştinţe de operare pe calcu-
lator, nivelul avansat, care va fi testat 
atât la proba scrisă, cât şi la proba 

interviu. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Tărtăşeşti. Relaţii 
suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs la sediul instituției, 
Pr imăria  Comunei  Tărtăşeşt i , 
persoană de contact: secretar Simio-
nescu  Ecater ina ,  t e l e fon / fax : 
0245.261.261/0245.261.239, e-mail: 
primaria_tartasesti@yahoo.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
temporar vacante de: -asistent social 
temporar la UPU-SMURD -1 post; 
-asistent medical debutant temporar 
la Secția ATI -3 posturi; -asistent 
medical debutant temporar la Secția 
Pneumologie -1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e  H G 
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 26.11.2018, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 28.11.2018, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: I.Asistent social: 

-diplomă de licenţă în specialitate; 
-certificat de la Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali vizat 2018; -6 luni 
vechime. II.Asistent medical debu-
tant: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform HG nr.797/1997; 
-asigurare de răspundere civilă vala-
bilă; -certificat membru OAMG-
M A M R ;  - a v i z  a n u a l  p e n t r u 
autorizarea exercitării profesiei 
valabil 2018; -fără vechime în funcția 
de 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 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui. Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, persoană de contact: econo-
mist Ciobanu Florina, telefon: 
0235.312.120/interior: 138.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 

Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar vacante 
de muncitor necalificat temporar la 
Bloc Alimentar -1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e  H G 
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba practică în 
data de 26.11.2018, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 28.11.2018, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: I.Muncitor neca-
lificat: -diplomă de absolvire a şcolii 
generale; -fără vechime în muncă. 
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 Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, persoană de contact: economist 
C i o b a n u  F l o r i n a ,  t e l e f o n : 
0235.312.120/interior: 138.
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l Primăria Comunei Manasia, cu 
sediul în comuna Manasia, strada 
Biserica Veche, nr.1, judeţul Ialomița, 
î n  b a z a  p r e v e d e r i l o r  L e g i i 
nr.188/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici, republicată (r2), și ale 
HGR nr.611/2008, privind aprobarea 
normelor de organizare și dezvoltare 

a carierei funcționarilor publici, 
modificată și completată de Hotă-
rârea Guvernului nr.761/2017, 
anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuție vacante de consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, Compar-
timent Impozite și taxe (operator 

roluri). Condiţii de participare la 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de consi-
lier, clasa I, grad profesional debu-
tant: -Condiţii generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţelor economice; -nu necesită 
vechime în specialitatea studiilor; 
-cunoștinţe de operare pe calculator: 
Microsoft Office, Internet -nivel 
mediu, dobândite în urma unui act 
doveditor  (atestat ,  cert if icat , 
diplomă). Condiții de desfășurare a 
concursului: -dosarele vor fi depuse 
în termen de maximum 20 zile de la 
data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Manasia, județul Ialomița. Concursul 
pentru ocuparea acestui post se va 
desfășura la  sediul  Primăriei 
Comunei Manasia, strada Biserica 
Veche,  nr.1,  județul  Ialomița, 
conform următorului calendar: 
-proba scrisă- 10.12.2018, ora 10.00; 
-interviul- 14.12.2018, ora 10.00. 
Bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Primăriei Comunei Manasia. 
Informații la telefon: 0243.255.681, 
fax: 0243.254.441, e-mail: primma-
nasia@gmail.com, persoană de 
contact: Vasile Costel, secretarul 
comunei Manasia, strada Biserica 
Veche, nr.1, județul Ialomița.

l Primăria Comunei Manasia, cu 
sediul în comuna Manasia, strada 
Biserica Veche, nr.1, judeţul Ialomița, 
în baza prevederilor Hotărârii Guver-
nului României nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei 
funcţiei contractuale vacante de 
arhivar debutant, Compartiment 
Arhivă. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 

04.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 07.12.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -nu nece-
sită vechime în specialitatea studiilor; 
-are cetăţenia română și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română; 
-are vârsta de minim 18 ani împliniţi; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza fișei de 
examen medical; -nu a fost condam-
nată pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Manasia, din 
localitatea Manasia, str.Biserica 
Veche, nr.1, județul Ialomița. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Manasia, județul Ialomița, 
persoană de contact: Vasile Costel 
-secretarul comunei Manasia, județul 
Ialomița, telefon: 0243.255.681, fax: 
0243.254.441, e-mail: primmama-
nasia@gmail.com.

l Inspectoratul de Jandarmi Jude-
ţean Vaslui, cu sediul în localitatea 
Vaslui, str.Călugăreni, nr.100, judeţul 
V a s l u i ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011,  organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de muncitor 
calificat IV-I (electrician de întreţi-
nere și reparaţii). Concursul se va 
desfășura la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Vaslui, din Vaslui, 
str.Călugăreni, nr.100, astfel: -selecţia 
dosarelor până la data de 27.11.2018, 
ora 16.00; -proba scrisă în data de 
12.12.2018, ora 12.00; -proba interviu 
în data de 18.12.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -să aibă cel puţin 
studii gimnaziale; -să aibă autorizaţie 
electrician minim gradul II B; -să fie 
declarat apt medical și apt psihologic. 
Nu se solicită vechime în specialitatea 
studiilor. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 23.11.2018, ora 16.00, la 
sediul Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Vaslui. Relaţii suplimentare 
se pot obține la sediul Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Vaslui , 
persoană de contact: Rusu Marius, 
telefon: 0235.312.373, int.24535, fax: 

0235.314.881, e-mail:  contact@
jandarmeriavaslui.ro sau pe site-ul 
instituției: www.jandarmeriavaslui.ro.

l Institutul de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni” Iași al Academiei 
Române cu sediul în Iași,  Aleea 
Gr.Ghica Vodă, nr.41A, Jud.Iași, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcții contractuale de 
execuție vacante: Consilier juridic 
debutant- un (1) post, cu normă 
întreagă, pe durată determinată, în 
cadrul Institutului. Documentele 
obligatorii pentru constituirea dosa-
rului de concurs sunt cele prevăzute 
de HG nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale. Condiţii specifice 
postului: studii superioare, licenţiat al 
Facultăţii de Drept; nu se af lă în 
vreunul dintre cazurile de nedemni-
tate sau incompatibilitate prevăzute 
de art.9-10 din Legea nr.514/2003 
privind organizarea și exercitarea 
profesiei de consilier juridic; nu nece-
sită vechime. Concursul se va desfă-
șura conform HG nr.286/23.03.2011 la 
sediul instituţiei, astfel: Proba scrisă 
pe data de 04.12.2018, ora 11.00, 
Proba interviu pe data de 07.12.2018, 
ora 11.00. Comunicarea rezultatelor 
finale pe data de 12.12.2018, ora 
15.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile din art.3 al Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale, 
aprobat prin HG nr.286/2011 modifi-
c a t ă  ș i  c o m p l e t a t ă  p r i n  H G 
nr.1027/2014. Anunţul cuprinzând 
condiţiile generale și specifice, calen-
darul concursului, tematica și biblio-
graf ia  sunt  a f i șa te  l a  s ed iu l 
Institutului, pe  website  www.icmpp.
ro și transmise spre publicare către 
portalul: posturi.gov.ro. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul Institu-
tului, Biroul personal-Resurse Umane 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea în Monitorul Oficial. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Resurse umane, sediul Insti-
tutului de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni” din Iași ,  telefon 
0232 .217 .454 ,  inter ior :  b i roul 
personal, email: balan.catalina@
icmpp.ro.

l Spitalul de Psihiatrie Sfânta Maria- 
Vedea, cu sediul în Vedea, județul 
Argeș, organizează în conformitate cu 
HG 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 
analist programator (M) debutant, 
pentru Compartimentul de informa-
tică, pe durată nedeterminată. 1.
Concursul se desfășoară în cadrul 
Spitalului de Psihiatrie Sfânta Maria 
Vedea astfel: în data de 04.12.2018, 
începând cu ora 10.00, pentru proba 
scrisă, în data de 10.12.2018, înce-
pând cu ora 10.00, pentru interviu. 
2.Condiții specifice de participare la 
concurs: diplomă de absolvire a învă-

 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. 
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. IACOB ADINA S.R.L., prin Încheierea 
civilă nr. 103/JS/CC/01.11.2018  pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 2900/115/2018.
  Debitorul S.C. IACOB ADINA S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile 
de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. ACOB ADINA S.R.L cu sediul social în Oravita, 
str. Brazilor, nr. 85, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr. J11/841/2007, CUI 22464230 trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la 
Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de  17.12.2018. 
Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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ţământului postliceal sau diplomă 
absolvire bacalaureat; atestat Admi-
nistrator de rețea de calculatoare sau 
dovada că este înscris la cursuri de 
formare în domeniul Administrator 
de rețea de calculatoare; atestat de 
competențe digitale/operare pe calcu-
lator sau similar; fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în perioada 
12.11.2018-23.11.2018, ora 14.00, la 
sediul Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria Vedea- birou RUNOS. Pe 
site-ul Spitalului de Psihiatrie Sfânta 
Maria Vedea, respectiv www.spitalp-
sihsfmaria.ro și la avizierul spitalului 
se află afișate: anunțul, bibliografia de 
concurs, fișa postului vacant. Relații 
suplimentare la telefon 0248.248.109, 
biroul RUNOS și pe www.spitalp-
sihsfmaria.ro.

l Primăria Comunei Domnești cu 
sediul în localitatea Domnești, 
Șoseaua Alexandru Ioan Cuza, Nr. 
25-27, Județul Ilfov în baza legii nr. 
188/1999, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcție publică: -1 post de 
Inspector clasa I, grad profesional 
Superior - Compartimentul Achiziții 
publice. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; -cursuri/ perfecţionări/ 
specializări în marketing și negociere; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 7 ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă: data 
10.12.2018, ora 11:00, la sediul institu-
ției. Interviu: 13.12.2018, ora 11:00, la 
sediul instituției. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în termen 
de 20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial. Date 
contact: tel/fax: 021/351.52.56/57, 
e-mail primariadomnestiif@yahoo.
com, persoană de contact Beraru Cris-
tina, Referent grad profesional Asis-
tent.

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Iași, cu sediul în  munici-
piul Iași, str. George Coșbuc nr.3-5, 
cod 700469, organizează Concurs 
pentru încadrarea, prin recrutare din 
sursă externă, a unui post vacant 
muncitor calificat IV-I șofer mașini de 
mare tonaj- pentru Biroul Adminis-
trativ din cadrul Serviciului Teritorial 
al  Poliț iei  de Frontieră Galați 
prevăzut în statul de organizare al 
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de 
Frontieră Iași, cu funcţie contractuală 
de execuţie: Condiţii specifice (de 
studii): -să fie absolvenţi de studii 
gimnaziale, cu certificat de capacitate/ 
absolvire a învăţământului de 8 ani; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului- nu se cere; 
-să dețină permis de conducere valabil 
categoriile B, C, D și E. Cererile de 
participare la concurs vor fi depuse la 
sediul Inspectoratului Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Iași– Serviciul 
Resurse Umane, până la data de 
22.11.2018. Dosarele de concurs vor fi 

depuse la până la data de 22.11.2018 
(inclusiv), în zilele lucrătoare, inter-
valul orar 09.00–16.00.   Concursul 
constă în 3 etape succesive, după cum 
urmează: -selecţia dosarelor de 
concurs- 05.12.2018; -proba scrisă- 
07.12.2018 ora 12.00; -interviu- 
12.12.2018, ora 11.00. Se pot prezenta 
la următoarea etapă numai candidaţii 
declaraţi admiși la etapa precedentă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Inspectoratului Teri-
torial al Poliţiei de Frontieră Iași, 
până la data de 22.11.2018. Condiţiile 
de participare la concurs, tematica și 
bibliografia stabilită se afișează la 
sediul I.T.P.F. Iași.  Relaţii suplimen-
tare la nr. de telefon 0232/460009, 
0232/460060, 0232/460061.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: Direcția de Afaceri  
Europene  și Cooperare Internațio-
nală, Unitatea de implementare a 
programelor (UIP): -1 post consilier 
asistent- Condiţii specifice: •vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice:  minim 1 
an;  •studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ramura de știinţă (RSI) filologie,  
domeniul de licenţă limbă și litera-
tură, limbi moderne aplicate; •cunoş-
tinţe de limba engleză, nivel avansat, 
scris şi vorbit; •cunoştinţe de operare 
PC și utilizare software specific desfă-
șurării activităţii, respectiv lucrul cu 
Excel și Word– nivel mediu.  Direcția 
Generală de  Management al Resur-
selor- Direcţia de Resurse Umane- 
Serviciul pregătire profesională: -1 
post referent superior- Condiţii speci-
fice: •vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani; •studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
•cunoştinţe de operare PC şi utilizare 
software specific desfășurării activi-
tăţii, respectiv MS Office– nivel 
avansat. Direcția Generală de  Mana-
gement al Resurselor, Direcția de 
achiziții, investiții și servicii adminis-
trație generală- Serviciul de achiziții: 
-1 post consilier superior- Condiţii 
specifice: •vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 7 ani; •studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în ramura de 
știință (RSI) științe economice; 
•cunoştinţe de operare PC şi utilizare 
software specific desfășurării activi-
tăţii, respectiv lucrul cu Excel și 
Word– nivel avansat. Concursul se 
organizează la sediul Institutului 
Naţional de Statistică din București, 
Bd. Libertăţii 16, sector 5, București, 
în data de 11 decembrie 2018, ora 
10:00, proba scrisă. Cunoștințele de 
calculator și limba engleză se vor testa 
în baza art.46 alin.(1) din H.G. 
nr.611/2008  pentru  aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor 

publici, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv atât în cadrul 
probei scrise cât și în cadrul inter-
viului. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în perioada 
9.11.2018- 28.11.2018, la sediul Insti-
tutului Naţional de Statistică. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.49  din H.G. 
nr.611/2008, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Condiţiile de partici-
p a r e  l a  c o n c u r s  a p r o b a t e  ș i 
bibliografia stabilită se afișează la 
sediul Institutului Naţional de Statis-
tică și pe site-ul Institutului Naţional 
de Statistică (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Institutului Naţional de Statistică și la 
numărul de telefon: (021) 317.77.82., 
persoană de contact- Ghețu Iuliana 
Mihaela, consilier, mihaela.ghetu@
insse.ro

l Primăria Comunei Podeni, judeţul 
Mehedinţi organizează concursul de 
recrutare, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie, vacantă, de Refe-
rent  clasa III  grad superior din 
cadrul Compartimentului Financiar 
Contabil al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Podeni. 
Condiţii specifice:  -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime de minim 7 ani. Concursul 
se organizează la sediul Primăriei 
Podeni, din comuna Podeni, judeţul 
Mehedinţi în perioada: 17-19 decem-
brie 2018 și constă în susţinerea a 
două probe: -Proba scrisă în data de 
17.12.2018, ora 09.00; -Interviul în 
data  de 19.12.2018, ora 13.00; -Dosa-
rele de concurs se depun până în data 
de 29.11.2018, ora 16.00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Podeni, județul 
M e h e d i n ț i  ș i  l a  t e l e f o n  n r. 
0252/388.390.

l Ministerul Afacerilor Interne orga-
nizează concurs pentru ocuparea a 2 
funcții publice de execuție vacante de 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Unității de Politici 
Publice. Concursul se organizează la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne 
din București, în data de 12.12.2018 
ora 11,00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
t e l e f o n  0 2 1 / 2 6 4 . 8 5 . 0 3 ;  f a x : 
021/264.87.52; tel. int. 11501. Dosarul 
trebuie să conţină documentele prevă-
zute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute la 
art.54 din Legea nr. 188/1999, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare și următoarele condiții 
specifice: •studii universitare de 
l icență,  absolvi te  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în unul dintre 
domeniile: științe inginerești,  științe 
sociale, ramura: științe economice, 

științe juridice, științe administrative, 
ştiințe politice; •perfecţionări (specia-
lizări) în cel puțin unul dintre urmă-
toarele domenii: științe economice, 
juridice, administrative, inginerești, 
științe sociale sau politice, studii euro-
pene, relații internaționale, manage-
ment  de  pro iec t ,  dovedi te  cu 
documente justificative; •vechime 
minim 7 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei. Condi-
țiile generale și specifice, bibliografia 
și tematica stabilite, precum și atribu-
țiile se afișează la sediul Ministerului 
Afacerilor Interne și pe site-ul institu-
ţiei.

l Primăria comunei Cernica, județul 
Ilfov cu sediul în comuna Cernica, str.
Traian nr.10, județul Ilfov  organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioada nedeterminată a 
3 (trei) funcții contractuale de 
execuție vacante de paznic- personal 
auxiliar în cadrul aparatului de speci-
alitate al primarului comunei Cernica, 
județul Ilfov. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data de  4 
decembrie 2018, la ora 11.00- proba 
scrisă și 6 decembrie 2018 -interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul Primă-
riei comunei Cernica, județ Ilfov.  
Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: Studii 
minime generale,  minim 2 ani 
vechime. Relaţii suplimentare se  pot 
obţine la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov și la nr.de telefon  
(021) 369.53.08.

l Primăria comunei Cernica, județul 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante în cadrul Biroului 
Resurse Umane și Asistență Socială: 
consilier, clasa I, grad profesional 
superior -Compartiment Resurse 
Umane. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
județul Ilfov, în data de 17 decembrie 
2018, la ora 11.00- proba scrisă și 19 
decembrie 2018 -interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial, partea 
a III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie sã conțină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afisează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenṭă și minim 7 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citãrii funcției publice. Relaţii supli-
mentare se  pot obţine la sediul 

Primăriei comunei Cernica, judet 
Ilfov din strada Traian nr.10, email: 
primaria_cernica@yahoo.com, telefon  
(021) 369.51.55- persoană contact 
Simion Claudia- Șef birou.

l Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Sf. 
Ștefan” București în conformitate cu 
prevederile Metodologiei de organi-
zare și desfășurare a concursurilor/ 
examenelor pentru ocuparea funcţi-
ilor specifice Comitetului Director din 
spitalele publice aprobate prin Dispo-
ziţia Primarului General al Munici-
piului București nr. 556/30.03.2018, 
organizează concurs/ examen pentru 
ocuparea funcţiei specifice Comite-
tului Director: Director Financiar- 
Contabil. Criterii specifice: a) sunt 
absolvenţi de învăţământ universitar 
de lungă durată, cu diploma de 
licenţă sau echivalentă în profil 
economic; b) au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor; c) 
deţin certificatul de atestare a cunoș-
tinţelor dobândite în domeniul Siste-
mului European de conturi, precum și 
de cunoaștere a reglementărilor euro-
pene în domeniu. Concursul  se va  
desfășura la sediul unităţii în Șos. 
Ștefan cel Mare nr.11 sector 2, Bucu-
reşti,  după următorul calendar: • 
data limita de înscriere: 23.11.2018  
ora 13:00; • proba scrisă: 04.12. 2018 
ora 10:00; • susţinerea proiectului de 
specialitate: 07.12.2018 ora 10:00; • 
susţinerea interviului de selecţie: 
07.12.2018 ora 13:00. Date contact 
Birou RUNOS -tel. 021.210.39.36/109.

l U.M. 02515 București, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea unui post 
vacant de personal civil contractual 
de: Expert debutant -studii superi-
oare. Nu necesită vechime în speciali-
tatea studii lor absolvite.  Data 
desfășurării și probele concursului: - 
05.12.2018 -proba scrisă; - 11.12.2018 
-interviul. - data limită de depunere a 
dosarelor -23.11.2018, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor se va face la 
sediul UM 02515 București, str. Izvor, 
nr. 110, sector 5, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretaria-
tului, telefon: 021.4104040/, int. 
1001-164.

l Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și 
de Creștere a Precipitațiilor anunţă; 
Având în vedere prevederile art.57 
alin. (1)-(5) și art. 58 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare, art.38 
și art.39 alin.(1) din HG nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare. Organi-
zarea concursului de recrutare în 
vederea ocupării funcţiei publice de 
execuţie de consilier clasa I, grad 
profesional superior la U.C.C.G. 
Moldova 1 Iași -C.Z.C. Moldova. 
Condiţii de desfășurare a concursului: 
- depunerea dosarelor de înscriere: 09 
-28 noiembrie 2018 inclusiv. - selecţia 
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dosarelor: în maximum 5 zile lucră-
toare de la data expirării termenului de 
depunere a dosarelor; - proba scrisă: 12 
decembrie 2018, ora 10:00, la sediul 
instituției din Bucureşti: b-dul Carol nr. 
12, etaj 2, sector 3; - proba interviu: în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, la sediul insti-
tuției. Condiţii generale de participare 
la concurs sunt cele prevăzute de art.54 
şi art.55 din Legea nr.188/1999, (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice:  - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă  în ştiințe inginereşti; - 
minimum 7 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Autorității pentru 
Administrarea Sistemului Național 
Antigrindină şi de Creştere a Precipita-
țiilor (A.A.S.N.A.C.P.) din Bucureşti, 
sector 3, bd-ul Carol I, nr.12. Persoană 
de contact: Florea Petrică, consilier, 
clasa I, grad profesional superior la 
Compartiment Management Resurse 
U m a n e  ş i  J u r i d i c ,  t e l e f o n 
021.300.56.06/int.18, e-mail: f lorin.
petrica@asnacp.ro.

l Ministerul Fondurilor Europene 
organizează în data de 22 noiembrie 
2018, ora 10.00 proba scrisă, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a următoarelor funcţii publice 
vacante din cadrul Direcției cooperare 
europeană şi internațională: -2 posturi 
consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior (studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 7 ani, Perfecţionări în domeniul 
fondurilor europene, dovedite prin 
deținerea unui certificat/ atestat/ 
diplome, emis în condițiile legii, cunoş-
tinţe de operare PC– nivel mediu, 
cunoştințe limba engleză –nivel 
mediu); -1 post expert, clasa I, grad 
profesional principal (studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, vechime în speciali-
tatea studiilor minim 5 ani, Perfecţio-
nări în domeniul fondurilor europene, 
dovedite prin deținerea unui certificat/ 
atestat/ diplome, emis în condițiile 
legii, cunoştinţe de operare PC– nivel 
mediu, cunoştințe limba engleză –nivel 
mediu). Testarea cunoştiințelor de IT şi 
limbă străină se va face în cadrul unor 
probe suplimentare eliminatorii organi-
zate în data de 21.11.2018. Data şi ora 
susţinerii interviului vor fi afişate odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Docu-
mentele necesare înscrierii la concurs, 
condiţiile generale, specifice şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul ministerului 
din Bld. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 
1, Bucureşti şi pe site-ul ministerului 
www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot fi 
depuse în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la Direcţia gene-
rală managementul resurselor umane a 
Ministerului Fondurilor Europene. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute 
la numărul de telefon:0372 838 681.

l Ministerul Fondurilor Europene 
organizează în data de 23 noiembrie 
2018, ora 10.00 proba scrisă, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a următoarelor funcţii publice 
vacante din cadrul Direcției generale 
programare şi coordonare sistem, 
Direcția de analiză şi programare, 
Serviciul programare: -1 post expert, 
clasa I, grad profesional superior 
(studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, vechime în 
specialitatea studiilor minim 7 ani, 
perfecţionări în domeniul fondurilor 
europene, dovedite prin deținerea 
unui certificat/ atestat/ diplome, emis 
în condițiile legii, cunoştinţe de 
operare PC– nivel bază, cunoştințe 
limba engleză –nivel mediu); -1 post 
expert, clasa I, grad profesional asis-
tent (studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an, Perfecţionări în domeniul 
fondurilor europene, dovedite prin 
deținerea unui certificat/ atestat/ 
diplome, emis în condițiile legii, 
cunoştinţe de operare PC– nivel bază, 
cunoştințe limba engleză -nivel mediu) 
Testarea cunoştiințelor de IT şi limbă 
străină se va face în cadrul probelor 
concursului. Data şi ora susţinerii 
interviului vor fi afişate odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Documen-
tele necesare înscrierii la concurs, 
condiţiile generale, specifice şi biblio-
grafia sunt afişate la sediul ministe-
rului din Bld. Ion Mihalache nr. 15-17, 
sector 1, Bucureşti şi pe site-ul minis-
terului www.fonduri-ue.ro. Dosarele 
pot fi depuse în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la Direcţia gene-
rală managementul resurselor umane 
a Ministerului Fondurilor Europene. 
Informaţii suplimentare pot fi obţi-
nute la numărul de telefon: 0372 838 
681.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând casă de vacanţă, 3 camere, 
baie, bucătărie, foişor, anexă cameră+-
garaj+2 magazii ,  zonă montană 
(Godeni – Argeş), teren 1000 mp cu 
pomi, D=20 m, apă curentă, sobe tera-
cotă, fântână în curte, zonă preferată 
de bucureşteni (foto pe OLX). Tel. 
0738890643.

CITAŢII
l Seizu Neculai este chemat la la 
Judecătoria Slobozia la data de 
0 3 . 1 2 . 2 0 1 8 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
5063/312/2016.

l Se citează pârâta Horonceanu Miha-
ela-Veronica, cu ultimul domiciliu 
cunoscut com Pîrjol, nr 290, Jud. 
Bacău, la Judecătoria Moineşti, Dosar 
3673/260/2018, obiect divorț aflat in 
procedura de regularizare.

l Mostenitorii (succesibilii) defunc-
tului Iliescu Gheorghe, decedat la data 
de 02 iunie 2017, fost cu ultimul domi-

ciliu in mun. Ploiesti, jud. Prahova, 
sunt invitati sa se prezinte la sediul 
SPN Equitas din Ploiesti, str. Valeni, nr. 
30, jud. Prahova, la data de 21.11.2018, 
orele 10:00, in vederea solutionarii 
dosarului succesoral nr. 339/2018.

l Numiții Fonta Laszlo, Fonta Ilona, 
Fonta Gyorgy Fonta Peter, Sandor 
Mihaly, Mihalka Ilona, sunt chemați la 
Judecătoria Sighetu Marmației, în data 
de 11.12.2018, în calitate de pârâti în 
dosar nr. 1380/307/2018, având ca 
obiect uzucapiune. 

l Numiții Kodra Petru, Kodra Ilyana, 
Mois Gyorgy, Mois Janos, Mois 
Asenya, Mois Maria, Tiplea Ioan, 
Tiplea Petru, Tiplea George, Tiplea 
Grigore sunt citați pentru data de 
05.12.2018 la Judecătoria Sighetu-Mar-
mației, în dosar nr. 1617/307/2018, 
având ca obiect uzucapiune.

l Se citează pârâta Michie Viorica, în 
dosarul 38/828/2017 af lat pe rolul 
Judecătoriei Topoloveni, judeţul Argeş, 
având ca obiect partaj succesoral, cu 
termen la data de 12 decembrie 2018.

l Pe rolul Judecătoriei Craiova se află 
dosarul nr.19258/215/2017* care are ca 
obiect declararea judecătorească a 
morții numitului Bobolin Marian din 
com.Țuglui, sat Țuglui, nr.773, decedat 
pe teritoriul Franței, regiunea Bastia, 
termen: 28.11.2018.

l Numitul Moldovan Iuon este 
chemat la Judecătoria Sighetu Marma-
ției, în data de 22.01.2019, în calitate 
de pârât în dosar nr. 2030/307/2018, 
având ca obiect uzucapiune. 

l Numitul Tupicza Kozma este 
chemat la Judecătoria Sighetu Marma-
ției , în data de 05.12.2018, în calitate 
de pârât în dosar nr. 2443/307/2018, 
având ca obiect uzucapiune.

DIVERSE
l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaş-Alexandru Alina notifică deschi-
derea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva SC Coancă Impex SRL din 
comuna Filipeştii de Târg, Prahova, 
CUI 7328294, J29/729/1995, la Tribu-
nalul Prahova - dosar 2469/105/2018, 
termen înregistrare creanțe 07.12.2018, 
termen tabel preliminar 27 decembrie 
2018, termen tabel definitiv 18 ianuarie 
2019, şedința adunării creditorilor 03 
ianuarie 2019 ora 14:00.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul 
in loc.Stefanestii de Jos, str.Busteni, 
nr.7, jud.Ilfov, CUI RO13348610, 
J23/886/2005, anunta solicitarea 
emiterii autorizatiei de mediu pentru 
a c t i v i t a t i l e :  S u p e r m a r k e t - c o d 
CAEN.4711-comert cu amanuntul  in 
magazine nespecializate cu vanzare 
predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun; cod CAEN 4724-
comert cu amanuntul al painii, al 
produselor de patiserie, si produselor 
zaharoase in magazine specializate, 
desfasurata pe amplasamentul situat 
in loc.Hunedoara,   str.  Nicolae 
Balcescu nr.2 , Piata Obor,  jud.Hune-
doara. Informatii se pot obtine la 

sediul APM. Hunedoara, din Deva, str. 
A.Vlaicu nr.25, de luni pana joi (orele 
8,00-16,00) si vineri (orele 8,00-14,00). 
Eventualele sesizari si reclamatii pot fi 
depuse in termen de 10 zile lucratoare 
de la data publicarii anuntului.

l SC Unit Logistics Services SRL, 
având sediul în Şoseaua de Centură, 
nr.4, parter, sat Olteni, comuna Clin-
ceni, jud.Ilfov, titular al planului/
programului „Iniţiere plan urbanistic 
zonal (PUZ) pentru construire hală 
depozitare-servicii logistice, platforme 
betonate, împrejmuire teren, utilităţi”, 
din com.Clinceni, sat Olteni, tarla 9, 
nr.cad 51796, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere 
a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consul-
tată la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, din Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, de luni până joi, între 
orele 9.00-11.00. Observaţii/comentarii 
şi sugestii se primesc în scris la sediul 
APM I l fov  ( t e l . 021 .430 .15 .23 , 
021.430.14.02, 0746.248.440), în termen 
de 15 zile de la data publicării anun-
ţului.

l SC VBA Capital Investments SRL, 
din Bucuresti, Str. Veseliei nr.5A, 
Sectorul 5, in calitate de titulari al 
planului “PUZ MAGURELE, T47, 
P166/57 -ansamblu de locuinte”, 
anunta publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de incadrare in 
cadrul sedintei Comitetului Special 
Constituit din data de 7.11.2018 
urmand ca planul sa fie supus proce-
durii de adoptare fara aviz de mediu. 
Observatii/ comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.R.P.Ilfov 
(tel. 0214301523)., in termen de 10 zile 
de la data publicarii anuntului.

l S.C. Sifee Terra Heat S.R.L anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: ”foraj experi-
mental sonda apa geotermala”, propus 
a fi amplasat în comuna Giroc, satul 
Chisoda, calea Chisodei, CF nr. 
405836, nr. top 405836, judetul Timis. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul A.P.M Timis, 
Municipiul Timisoara, B-dul. Liviu 
Rebreanu nr.18-18A, jud. Timis şi la 
S.C. Sifee Terra Heat S.R.L, Selimbar, 
str. Mihai Viteazu, nr. 11, jud. Sibiu, în 
zilele de luni - joi, între orele 8.00 - 
16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M Timis.

l S.C. Sifee Terra Heat S.R.L anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: ”foraj experi-
mental sonda apa geotermala”, propus 
a fi amplasat în comuna Giroc, satul 
Chisoda, CF nr. 410232, nr. top 410232, 
judetul Timis. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M Timis, Municipiul Timi-
soara ,  B -du l .  L iv iu  Rebreanu 
nr.18-18A, jud. Timis şi la S.C. Sifee 
Terra Heat S.R.L, Selimbar, str. Mihai 
Viteazu, nr. 11, jud. Sibiu, în zilele de 
luni - joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri 

intre orele 8.00 – 14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M Timis.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Prahova, 
Denumire: UAT Sălciile, Sectoare 
cadastrale: 18 şi 37. OCPI Prahova 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.18 şi 37, pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicității Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 15.11.2018. Data de 
sfârşit a afişării: 13.01.2019. Adresa 
locului afişării publice: Primăria Com.
Sălciile, Sat Sălciile, nr.297. Repere 
pentru identificarea locației: Sediul 
primăriei se afla în centrul satului la 
intersecția dintre DJ 100C şi DJ 102D. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Sălciile şi pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru şi Publicitate 
Imobi l iară .  Informaț i i  pr iv ind 
Programul național de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot obține 
pe site-ul ANCPI la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afladosarul nr. 
11874/55/2018, cu termen de judecata 
la data de 11.12.2018, avand ca obiect 
cererea petentului HANES TUDOR, 
domiciliat in Pecica str. 419 nr. 9 jud. 
Arad, pentru constatarea dobandirii de 
catre acesta a dreptului de proprietate 
cu titlu de uzucapiune asupra cotei de 
½ parte  inscrise la B1 din imobilul 
inscris in CF nr.301885 Pecica (nr vechi 
3081- Rovine), nr. top 4435-Rovine, 
situat in Pecica, FN, compus din teren 
intravilan  in suprafata de 1381 mp, 
proprietate tabulara a numitei Elisa-
beta Mihai Sagy, maritata Kocsik. 
Persoanele interesate pot face opozitie 
la numarul de dosar indicat mai sus in 
termen de o luna de la data publicarii 
prezentei somatii.

LICITAŢII
l BEJ Bran Cristian anunţă că în 
10.12.2018 ora 9:30 va avea loc la 
sediul biroului Calea 13 Septembrie nr. 
231A ap. 1, vânzarea prin licitaţie 
publică a imobilului din Bucureşti, str. 
Brătila nr. 5 format din teren intravilan 
200 mp.

l OCPI Prahova, str.Unirii, nr.2, 
Ploieşti, intenţionează cumpărarea 
unui imobil cu destinaţia de sediu 
administrativ, situat în Municipiul 
Ploieşti. În acest sens, documentaţia de 
cumpărare se poate ridica gratuit de la 
sediul instituţiei sau se poate descărca 
de pe site-ul: www.ocpiph.ro, începând 
cu data de 09.11.2018. Relaţii la 
telefon: 0244.51.4907, int.226 sau ph@
ancpi.ro.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitaţiei publice 
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deschise în vederea: Închirierii bunului 
imobil-panou publicitar electronic, 
situat în Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan 
cel Mare, nr.16B. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 1.126 lei/lună, conform 
HCL nr. 325 din 24.11.2016. Licitaţia 
va avea loc în data de 26 noiembrie 
2018, ora 16,30, la sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului Piatra-Neamţ, 
cu sediul în str. Ştefan cel Mare nr.6-8. 
Înscrierile si depunerea ofertelor se fac 
până la data 23.11.2018, ora 14,00, 
inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 
6-8, Direcția Patrimoniu, zilnic între 
orele 8,00 - 16,30, de unde se poate 
achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. 
Relaţi i  suplimentare la telefon 
0233/218991, interior 152, zilnic între 
orele 8,00 - 16,30.

l Comuna Miroslava, judetul Iasi, 
organizeaza licitatie publica deschisa 
in data de 29.11.2018, ora 10.00 pentru 
concesionare platforma betonata in 
suprafata de 245,29mp, pentru desfa-
surare activitati de colectare selectiva 
deseusi. Data limita pentru depun-
serea ofertelor: 29.11.2018 ora 9,00. 
Caietul de sarcini poate fi obtinut de la 
Biroul Achizitii Publice din cadrul 
Priamariei Comunei Miroslava, 
judetul Iasi. Costul caietului de sarcini 
este de 50 lei.

l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in 
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizeaza la sediul sau 
“procedura simplificata”, cu oferte de 
pret in plic inchis, in vederea atribuirii 
contractului “elaborarea expertizei 
tehnice şi documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție la imobilul 
sediu AD-TIV”.  Procedura de achi-
zitie se va desfasura conform prevede-
r i lor  “Regulamentului  pr iv ind 
organizarea si desfasurarea achiziti-
ilor” al SC Citadin SA Iasi. Pentru 
participare la procedura de achizitie, 
ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in “Documentatia de 
achizitie”. Documentatia de achizitie 
va fi postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe 
data de 16.11.2018 pe baza de cod unic 
de acces, ce va fi comunicat doar 
persoanelor care solicita in scris 
accesul la documentatie cu date de 
identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea introdu-
cerii unor virusi in sistemul informatic 
al societatii. Criteriul care va fi aplicat 
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel 
mai scazut. Documentatia de ofertare 
va fi depusa la sediul SC CITADIN SA 
pana la data de 16.11.2018 ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la 
data de 16.11.2018, ora 12:00, la sediul 
S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimen-
tare privind procurarea documentatiei 
si conditiile de participare se pot 
obtine la tel.:  0751048290.

l Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, înregis-
trată în RFO II sub nr. 0649, având 
CUI: 31215824, prin asociat coord. ec. 
Popescu Emil, in calitate de adminis-

trator judiciar al debitoarei SC Menca-
noenergetica SA - in reorganizare 
judiciara, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul in Gura Vaii, 
str. Timisoarei, nr. 22, jud. Mehedinti, 
CUI RO1605469, J25/348/1991, 
conform Sentintei nr. 43/30.05.2018 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti in 
dosarul nr.7395/101/2015, anunta 
vanzarea prin negociere directa 
urmata de supraoferta, in conditiile 
prevazute de art. 156 alin (3) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolventei si de insol-
venta si de Regulamentul de vanzare 
nr.  524/19 .09 .2018 aprobat  de 
Adunarea creditorilor din data de 
28.09.2018, a bunului imobil Activ 
Functional format din Teren fără 
construct i i  SL=2 0.509,89 mp, 
Constructii (C30 – hala mecanica grea 
P+1E, Scd= 4125,43 mp – nr. cadastral 
52844-C1, C39- hala mecanica usoara 
P+2E, Scd= 2815,86 mp - nr. cadastral 
52841-C1, C24 - hala sablare vopsire 
Sc= 1680 mp, nr. cadastral 52840-C1, 
C20 – pavilion administrativ P+2E, 
Scd= 672,85 mp, nr. cadastral 52842-
C1, C9 - microcantina, Sc= 178 mp, nr. 
cadastral 52839-C1, C8 – corp TS 
laboratoare P+2E, Scd= 1366,38 mp, 
nr. cadastral 52845-C1, C7-Hala 
constructii metalice, Sc=2582 mp, nr. 
cadastral 1377/7, C25-statie trafo 6kv, 
Sc= 457 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C25, C23-castel apa, Sc= 18 mp, nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C23, C22-ate-
lier instalatori, Sc= 162 mp, nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C23, C21- stocator 
oxigen, Sc= 10 mp (demolat) nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C21, C12/2-magazie 
centrala, Sc= 492 mp, nr. cadastral 
1377/1 /1 /1 /1-C12/2 ,  C27-stat ie 
compresoare, Sc=116 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C27, C28-depozit de table 
si agregate, Sc= 41 mp (demolat) nr. 
cadastral 1377/1/1/1/1-C28, retea 
canalizare, statie epurare SBR 16000 
L)  Instalatii tehnice ( Cap frezat FLN, 
Cazan basic, presa pit abcant, insta-
latii sudare, aere conditionate, insta-
lar i i  incalz ire ,  masini  debitat , 
strunguri, masini de gaurit, compre-
soare,prese hidraulice, masini de 
frezat, poduri rulante, celule electrice, 
transformatoare, calculatoare, etc.), 
Utilaje  (conform Raportului de 
evaluare), Mijloace de transport 
(conform Raportului de evaluare) 
(Autoturisme Daewoo Cielo, Nubira, 
Autotrator Roman, etc.), Mobilier, 
Aparatura, Birotica (conform Rapor-
tului de evaluare), Sisteme protectie 
(conform Raportului de evaluare), 
Instalatie electrica subterana de forta 
6Kv – 2 cabluri cu o lungime de 1340 
m l  ( R a p o r t  d e  e v a l u a r e  n r. 
50/05.04.2018 intocmit de expert 
evaluator Cojocaru Marian si aprobat 
prin hotararea comitetului creditorilor 
nr. 227/20.04.2018) aflat in garantia 
creditorilor BCR SA, DGRFP Craiova 
A.J.F.P. Mehedinti, SC Electroargeş 
SA, SC Energomontaj SA. Bunul 
imobil descris anterior se vinde liber de 
sarcini conform art. 91 din Legea 
85/2014.  Pretul ofertat pentru bunul 
imobil  descris  anterior este de 
1.600.000 Euro exclusiv TVA. Pasul de 
supraofertare va fi în cuantum de 

160.000 euro exclusiv TVA, prețul 
total oferit cu titlu de supraofertă fiind 
1.760.000 euro exclusiv TVA ( 
1.600.000 Euro exclusiv TVA + 10 %), 
crescând în mod succesiv pentru 
fiecare supraoferta cu 10 % din prețul 
cel mai mare oferit în condițiile din 
regulamentul de vanzare (cu paşi de 
supraofertare de 10 %). Titlul execu-
toriu in baza caruia administratorul 
judiciar procedeaza la vanzarea 
bunului imobil descris anterior il 
reprezinta Sentinta nr. 43/30.05.2018 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti in 
dosarul nr. 7395/101/2015 prin care a 
fost confirmat planul de reorganizare 
propus de debitoarea SC Mecanoener-
getica SA. Supraofertele se vor depune 
in plicuri sigilate la biroul administra-
torului judiciar situat in Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, cu scrisoare recomandata 
cu confirmare de primire sau direct cu 
primirea numarului de inregistrare al 
supraofertei, cel mai tarziu pana la 
data de 16.11.2018, fiind insotite in 
mod obligatoriu de dovada achitarii in 
contul unic de insolventa a garantiei 
de participare in valoare de 10% din 
pretul oferit de supraofertant. Partici-
parea la sedinta de supraofertare este 
conditionata de achizitionarea caie-
tului de sarcini in suma de 1000 lei, 
depunerea garantiei de participare in 
valoare de 10% din pretul oferit de 
supraofertant in contul unic de insol-
venta al SC Mecanoenergetica SA nr. 
RO66RNCB0179034575100001 
deschis la BCR Dr.Tr.Severin si a 
actelor de identificare ale ofertantului 
si ale reprezentantului acestuia pana 
la termenul limita de depunere a ofer-
telor. Sedinta de supraofertare va avea 
loc la data de 19.11.2018, ora 12:00, la 
sediul administratorului judiciar din 
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud.Mehedinti, in prezenta tuturor 
ofertantilor, ocazie cu care acestia fie 
isi mentin oferta pentru bunul imobil 
oferit spre vanzare, fie supraoferteaza. 
Invitam pe toti cei care vor sa se 
prezinte la sedinta de supraofertare la 
termenul de vanzare stabilit, la locul si 
ora fixate in acest scop si pana la acel 
termen sa depuna oferte de cumpa-
rare. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte administratorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vanzare in termen, sub sanctiunea 
prevazuta de lege. Informatii supli-
mentare la sediul administratorului 
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti sau la tel. 
0 2 5 2 . 3 5 4 . 3 9 9 ,  0 7 4 2 . 5 9 2 . 1 8 3 , 
0756482038. Consultant Insolvenţă 
SPRL reprezentat prin practician 
coordonator ec. Emil Popescu.

l Continental 2000 SPRL, în calitate 
de lichidator judiciar al SC Andra 
Prodimex SRL, cu sediul declarat în 
comuna Sâmbăta de Sus, Zona Turis-
tică, km 0, jud.Braşov, CUI: 1117140, 
J08/2412/1991, numit prin Sentința 
civilă nr.103/sind/31.01.2018, pronun-
ţată de Tribunalul Braşov în Dosarul 
nr.3025/62/2016, anunţă organizarea 
licitaţiei publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri imobile, proprie-

tatea SC Andra Prodimex SRL: 1.
Proprietate imobiliară, compusă din 
teren şi construcții, situată în munici-
piul Făgăraş, str.Câmpului Nou, lângă 
bl.12, județul Braşov, înscrisă în CF 
nr.101589. Terenul, conform CF, are o 
suprafață de 464mp. Construcția 
„Garaj” are regim de înălțime P. 
Suprafața construită de 188,19mp. 
Structură metalică, zidărie BCA, 
ferme metalice acoperit cu tablă 
cutată, pardoseală ciment. Data PIF 
este 2002. Componente tehnico-edili-
tare: -energie electrică. Construcția 
„Casă portar” este o clădire anexă, 
construită în anul 2002. Suprafața 
construită de 4,56mp. Structura de 
rezistență este alcătuită din fundații 
beton, închidere din cărămidă, 
şarpantă din lemn, acoperit cu tablă 
cutată. Construcția „Anexă” este o 
clădire anexă, construită în anul 2002. 
Suprafața construită de 14,88mp. 
Structura de rezistență este alcătuită 
din fundații beton, închidere din cără-
midă, şarpantă din lemn, acoperit cu 
tablă cutată. Construcții speciale: cuvă 
reparații auto, împrejmuire, platformă 
betonată. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 208.845Lei (fără TVA). 3.
Proprietate imobiliară, compusă din 
teren şi construcții, situată în comuna 
Sâmbăta de Sus, județul Braşov, 
înscrisă în CF nr.100022. Terenul, 
conform CF, are o suprafață de 
8.700mp. Construcția „Hală fabri-
cație” are regim de înălțime P. Supra-
fața construită de 1.071,36mp. 
Structură din stâlpi prefabricați din 
beton armat, închidere perimetrială 
din cărămidă, acoperiş grinzi precom-
primate, învelitoare azbociment 
ondulat, pardoseală ciment. Data PIF 
este 1985. Construcția „Depozit” este 
o clădire construită în anul 1985. 
Suprafața construită de 216mp. Struc-
tura de rezistență este alcătuită din 
fundații beton, închidere din cără-
midă, învelitoare azbociment ondulat, 
pardoseală ciment.  Construcți i 
speciale: platformă betonată. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 689.860Lei 
(fără TVA). Licitaţia va avea loc în 
data de 14.11.2018, ora 10.00, la biroul 
local al lichidatorului judiciar din 
Braşov, B-dul Iuliu Maniu, nr.68, bl.3, 
sc.C, ap.9, jud.Braşov. Pentru partici-
parea la licitaţie este obligatorie 
consemnarea în contul colector al 
Andra Prodimpex SRL -in faliment, 
RO88BRDE080SV69294000800- 
deschis la BRD-GSG Braşov, a unei 
garanţii de participare la licitaţie de 
10% din valoarea activului pentru care 
se licitează şi achiziţionarea caietului 
de sarcini. În cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, se vor organiza alte 
două şedinţe de licitaţie în data de 
21.11.2018, respectiv 28.11.2018, la 
acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii. 
Informaţii suplimentare se pot solicita 
pe adresa de e-mail: contact@conti-
nenta l2000 . ro ,  l a  t e l e foane le : 
0268.547.598, 0728.137.515 şi pe 
pagina de internet:  www.conti-
nental2000.ro.

l Continental 2000 SPRL vinde prin 
licitaţie publică în data de 14 noiem-
brie 2018, ora 10.00, bunurile următoa-

relor societăţi comerciale af late în 
faliment: Hedon Unit SRL- Aparta-
ment cu 2 camere, situat în municipiul 
Sf.Gheorghe, Bd.Gen.Grigore Bălan, 
bl.21, sc.A, ap.17, etaj 4, judeţul 
Covasna (lângă intersecţia semafori-
zată), cu suprafața utilă de 53mp, 
înscris în CF nr.23506. Tâmplărie PVC, 
uşă metalică, gresie, faianţă, parchet 
laminat, pretabil birou- 111.520Lei. 
SMOG 4X4 SRL- 1.Land Rover Range 
Rover, an fabricaţie 2008, Diesel, 
200kw, culoare albastru, funcţională, 
caroserie  cu pete  de corodare, 
406.108km- 22.756Lei; 2.Dacia Logan, 
an fabricaţie 2008, Diesel, 1461cmc, 
50kw, funcţională, caroserie cu pete de 
corodare- 299.000km- 5.450Lei; 3.Stoc 
de marfă- accesorii auto- 23.472Lei. 
Mago Transport SRL- 1.Teren intra-
vilan situat în com.Vâlcele, jud.
Covasna, în suprafaţă de 65.121mp. 
Preţ 1.79Eur/mp- 116.567Euro; 2.
Fermă situată în loc.Araci, str.După 
Garduri, nr.351, judeţul Covasna, 
î n s c r i s ă  î n  C F  n r. 2 3 3 6 8 ,  n r.
cad.23368-C1 a loc.Vâlcele, compusă 
din teren intravilan în suprafaţă de 
4824mp, atelier depozit combustibil 
WC -235mp, şopron metalic- 540mp, 
adăpost animale- 873mp şi sală de 
muls- 282mp. Preţ total- 207.385Lei. 
Trans  Kurier  SRL- 1 .Teren de 
construcţie intravilan situat în locali-
tatea Arcuş, jud.Covasna- zona 
„folyam”- în suprafaţă de 5800mp. 
P r e ţ -  2 6 2 . 0 0 0 L e i ;  2 . Te r e n  d e 
construcţie intravilan situat în locali-
tatea Arcuş, jud.Covasna- zona 
„folyam”- în suprafaţă de 7600mp. 
PUZ -Depozite Vamale Arcuş. Terenu-
rile sunt situate lângă depozitele 
vamale Arcuş,  la o distanţă de 
cca.250m de DN12, ce leagă Sf.
Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preţ- 
362.000Lei. Şedinţele de licitaţie se vor 
relua săptămânal, în fiecare miercuri, 
la ora 10.00, până la data vânzării. 
Universal Tehnoproiect SRL- Teren 
intravilan în suprafaţă de 6000mp 
situat în loc.Codlea, judeţul Braşov, în 
apropiere de Mecanica Codlea. Terenul 
are acces auto, iar apă, canalizare, 
electricitate, gaze se află în apropiere- 
57.400Lei; RO &KRIST SRL- Utilaje 
de prelucrarea lemnului: centru de 
prelucrare CNC-64.386; presa monoe-
tajat- 28.614; maşină de rindeluit- 
5.166; maşină de frezat- 6.780; presă 
pai- 873; maşină dublă de formatizat- 
9.306; circular cu tăiere numerică- 
19.176; 
maşină de găurit orizontală- 3.846; 
presă de încleiat panouri- 8.742; 
circular universal deformatizat- 8.232; 
circular de spintecat- 2.556; maşină de 
rindeluit profil cu 4 feţe- 16.296; fierăs-
trău panglică de debitat- 3.954; freză 
cu ax vertical- 4.302; presă hidraulică 
verticală- 5.298; presă hidraulică- 
4.386; maşină de frezat normală- 6.426; 
agregat de găurit- 14.064; maşină de 
calibrat- 10.002; freză ax superior- 
4.302; maşină de furniruit canturi- 66; 
maşină de găurit universală- 5.274; 
pendulă- 3buc.- 3.040/buc.; cazan mic 
pentru presă- 1.566; maşină de frezat 
dinţi- 9.384; polizor dublu- 3buc.- 402/
buc.; maşină de tăiat cu piatră de 
cauciuc- 1.266; maşină de tăiat tablă cu 



www.jurnalul.ro VIIANUNȚURI

Vineri, 9 noiembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

role- 2.262; maşină de rabotat- 2.418; 
foarfecă ghilotină- 5.622; maşină de 
şlefuit cu bandă- 5.622. Preţurile sunt 
exprimate în lei. Şedinţele de licitaţie 
se vor relua la acelaşi preţ şi în aceleaşi 
condiţ i i  în  datele :  21 .11.2018, 
28.11.2018 şi 05.12.2018. Thomas 
Mobil Impex- SRL- 1.Cherestea de 
stejar 20mc- 22.800Lei. 2. Dispozitiv 
de aplicat adeziv- 215Lei. Maşină de 
şfefuit Heesemann- 6.475Lei. Fierăs-
trau pendular- 431 Lei. Phortos Secu-
rity SRL- 1.Dacia Solenza,  an 
fabricaţie 2004, Benzină, 1390cmc, 
55kw, funcţională, uzură caroserie 
-129.834km- 1.471Lei; 2.Volkswagen 
Golf, an fabricaţie 1997, Benzină, 
1598cmc, 55kw, uzură caroserie, func-
ţională -216.842km- 897Lei. Enimed 
Prim SRL- Electrocardiograf cu 12 
canale BTL 08 LT EKG- 4.300Lei. 
Bypol Cargo SRL- Cauciucuri rulate 
-iarnă, diverse mărimi şi tipuri- 31buc. 
Preţ informativ- 100Lei/buc. Tip Trans 
SRL- Teren intravilan în suprafaţă de 
7357mp situată în loc.Zagon- 29.590 
Lei. Licitaţia se va relua săptămânal, 
în ziua de miercuri, la ora 10.00. 

Productie Frumoasa SRL- Autotractor 
Roman forestier, an fabricaţie 1980, 
nefuncţional- 5.225Lei; Semiremorcă 
transport forestier- 2.177Lei; Gater 
Banzic- 1.524 lei; Fierăstrău panglică- 
3.483Lei. Eurocolor SRL- Nuanţator 
Dispencer pentru vopsea lavabilă 18 
canistre manual- 841Lei; Nuanţator 
vopsele lavabile TM 300-16- 1.572Lei; 
Agitatoare diverse tipuri- 12buc- 
3.090Lei. Continental 2000 SPRL 
oferă spre vânzare prin negociere 
directă bunurile următoarelor societăţi 
comerciale af late în faliment: Pila-
timpex SRL- Bunuri mobile compuse 
din: Dacia 1304 RI nefuncţională, 
dezmembrată- 377Lei; fierăstrău cu 
bandă orizontală FBO 600- 490Lei; 
compresor de aer Fortek 850/500- 
1.244Lei; dispozitiv de ceaprăzuit cu 
panglică- 377Lei; Eurocolor Retail 
SRL- Ustensi le  ş i  accesori i  de 
zugrăvit- 5.380Lei; Bish Imp SRL- 
casă în loc.Hătuica, com.Catalina, 
nr.125, judeţul Covasna, compus din 
bucătărie de vară şi grădină, în supra-
faţă totală de 62mp; Utilităţi: energie 
electrică, reţea telefonie, acces auto-

drum asfaltat; Westfor SRL- Teren de 
construcţii în suprafaţă de 3100mp, 
situat în loc.Baraolt, în apropierea 
staţiei tehnice. La preţurile de pornire 
se adaugă TVA. Vânzările vor avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr.12, 
bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru partici-
parea la licitaţie este obligatorie achi-
ziţ ionarea caietului de sarcini . 
Garanţia de participare la licitaţie/
negociere directă este de 10% din 
preţul de pornire. Informaţii prin 
e-mail: contact@continental2000.ro 
sau la telefoanele: 0267.311.644, 
0728.137.515 şi pe pagina de internet: 
www.continental2000.ro.

PIERDERI
l Mi-am pierdut legitimație de trans-
port. O declar nulă. Stanciu Emanuel 
Alexandru.

l Weizmann Ariana&Partners, 
mandatar al SC Prima Heights SRL, 
declar pierdut certificatul pentru 
marca Top City cu nr.101491.

l Declar pierdut şi nul certificat 
manager transport marfă seria AMMI 
nr.0047390 pe numele Strat Gheor-
ghiță, eliberat de ARR Bucureşti.

l Lentu Gica, din Slobozia, Ialomita, 
anunta pierderea Atestatului Taxi nr. 
36119/1993. Se declara nul.

l Titirisca Ionut, Slobozia, Ialomita, 
anunta pierderea CPC nr. 0047936001 
si ADR nr. 117629. Se declara nule.

l Pierdut contract de vânzare –
cumpărare garaj eliberat de AFI în 
anul 2015 pe numele Ceocea Dumitru, 
pe adresa General Harambie nr. 17, 
sect. 4, Bucureşti.

l Pierdut plăcuţă taxi B -42 -RNE şi 
nr. autorizaţie 10029 emisă de PMB.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto - 
transport mărfuri, eliberat de ARR 
Vâlcea, pe numele Zorilescu Nicolae 
Constantin, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l SC One Distribution Company 
SRL, Splaiul Independenței, nr.315-
319, Bucureşti,  Sector 6, CUI: 
R O 2 4 2 3 5 9 4 2 ,  n r .  O R C 
J40/12838/2008 declară pierdute: 
casa de marcat tip DATECS, model 
D P  2 5 ,  s e r i a  a p a r a t u l u i 
DB4200018008, seria fiscală a apara-
tului 5000051561 achiziţionată cu 
f a c t u r a  n r.  I M F  3 3 9 2 0 5  d i n 
01.08.2018 de la furnizorul Infor-
media Cash Systems SRL, împreună 
cu cartea de intervenție şi registrul 
special ale acestei case. Le declarăm 
nule.

l Subscrisa Asociaţia Judeţeană a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 
Sibiu, str.Constituţiei, nr.20, prin 
preşedinte Pacurar Viorel, în cali-
t a t e  d e  r e p r e z e n t a n t  l e g a l , 
declarăm nule  autorizaţ i i le  de 
v â n ă t o a r e  i n d i v i d u a l e  s e r i i l e 
442.751-443.500, autorizaţiile de 
vânătoare colective tip A seriile 
1.051.901-1.052.900, autorizaţiile 
de vânătoare colective tip B seriile 
658.151-659.150.




