
Iwww.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Vineri, 15 decembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU

Transparent Design SRL anga-
jează Operator CNC pentru 
prelucrare geam, preferabil cu 
experienţă cnc sticlă. Oferim 
condiţii de muncă optime, 
contract de muncă full time. 
Aşteptăm CV la: office@trans-
p a r e n t d e i s g n . r o .  Te l . 
0721.241.412.

l U.M. 02122 Bucuresti din 
Ministerul Apararii Nationale, 
organizeaza concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de 
personal civil contractual pe peri-
oada nedeterminata, astfel: 
Muncitor calificat I (bucatar): 
-proba practica -12.01.2018, ora 
08.00; -interviu -18.01.2018, ora 
10.30; -data limita de depunere a 
dosarelor este 04.01.2018, ora 
15.00; -studii necesare : sa fie 
absolvent/a a unor studii medii 
sau profesionale in domeniul 
postului sau sa fie absolvent/a cel 
putin a unui curs de calificare in 
domeniul postului acreditat de 
Ministerul Muncii; -vechime in 
munca -minim 9 ani si 6 luni; 
-vechime in meserie -minim 3 ani. 
Depunerea dosarelor si organi-
zarea concursurilor, se vor face la 
sediul U.M. 02122 Bucuresti, str. 
Institutul Medico- Militar, nr.3-5, 
Sector 1, Bucuresti, unde vor fi 
afisate si detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului ,  la telefon 
021.319.60.06, int.184.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad, cu sediul în Arad, 
B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul 
Arad, organizează concurs în 
vederea ocupării următorului 
post contractual vacant: -1 (un) 
post de Administrator patri-
moniu, gradul II S, cod COR 
263111, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Biroului Achizi-
ţii-Investiţii. Condiţii specifice: 
-Vechime în post cu studii superi-
oare: peste 5 ani; -Cunoştinţe de 
utilizare PC (Windows, Microsoft 
Office, Baze de date); -Constituie 
un avantaj experienţa în dome-
niul achiziţii investiţii; -Data-li-
mită de depunere a dosarelor de 
concurs: 08.01.2018, ora 16.00; 
-Data susţinerii probei scrise: 
15.01.2018, ora 12.00; -Data susţi-

nerii interviului: 17.01.2018, ora 
12.00. Toate probele se vor susţine 
la sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” din Arad, B-dul Revolu-
ţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde 
conţinutul dosarului de concurs, 
condiţiile generale şi specifice, 
calendarul de desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi, 
după caz, tematica se publică pe 
portalele: www.posturi.gov.ro şi 
pe: www.uav.ro. -1 (un) post de 
muncitor calificat, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Servi-
ciului Social Administrativ. 
Condiţii specifice: -Studii medii; 
-Vechime în muncă peste 20 de 
ani;  -Specializare- lăcătuş 
construcţii metalice; -Atestat 
instalaţii tehnico-sanitare şi de 
gaze; -Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 08.01.2018, 
ora 16.00; -Data susţinerii probei 
scrise: 15.01.2018, ora 10.00; 
-Data susţinerii interviului: 
17.01.2017, ora 10.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile 
generale şi specifice, calendarul 
de desfăşurare a concursurilor, 
bibliografia şi, după caz, tematica 
se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro şi pe: www.uav.ro. 
Informaţii suplimentare referi-
toare la concursurile de mai sus 
pot fi solicitate de la Serviciul 
Resurse Umane-Salarizare al 
u n i v e r s i t ă ţ i i ,  t e l e f o n : 
0257.280.702, interior: 4128.

l Comuna Sîntana de Mureş 
organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcții publice 
vacante de consilier clasa I gradul 
asistent din cadrul Comparti-
mentului arhivă şi consilier clasa 
I gradul asistent din cadrul 
Compartimentului urbanism, 
disciplina în construcții, amena-
jarea teritoriului. Condiţiile de 
desfăşurare a concursurilor: data, 
ora şi locul organizării probei 
scrise: 15 ianuarie 2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei comunei 
Sîntana de Mureş, str.Morii, nr.26. 
Interviul se va susţine cu respec-
tarea prevederilor art.56 alin.(1) 
din HG nr.611/2008. Perioada de 
depune a dosarelor de concurs: 15 
decembrie 2017-03 ianuarie 2018, 
la registratura primăriei- Sîntana 
de Mureş, str.Morii, nr.26. Condi-
ţiile de participare la concurs: 
Pentru funcția publică vacantă 
de consilier clasa I gradul asistent 
din cadrul Compartimentului 
Arhivă: condiţii generale: candi-
daţii trebuie să întrunească condi-
țiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999 privind 
statutul funcționarilor publici, 
republicată 2, 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 echiva-
lentă în domeniul de licență drept 
specializarea drept, ştiințe admi-
nistrative specializarea adminis-
trație publică, istorie specializarea 
arhivistică, vechime în speciali-
tatea studiilor minim 1 an. Pentru 
funcția publică vacantă de consi-
lier clasa I gradul asistent din 
cadrul Compartimentului urba-
nism, disciplina în construcții, 
amenajarea teritoriului: condiţii 
generale: candidaţii trebuie să 
întrunească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind statutul func-
ționarilor publici, republicată 2, 
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 domeniul ingi-
nerie civilă, arhitectură sau urba-
nism, vechime în specialitatea 
studiilor minim 1 an. Dosarul de 
înscriere la concurs va cuprinde 
documente prevăzute de art.49 
din HGR nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificată 
şi completată. Coordonate de 
contact: Sîntana de Mureş, str.
Morii, nr.26, tel/fax: 0265.323.517, 
email: primsana@yahoo.com, 
persoană de contact:  Kiss 
Gabriela Adela- consil ier. 
PRIMAR, Moldovan Dumitru.

l Universitatea Populară Ioan I 
D a l l e s ,  c u  s e d i u l  î n 
B-dul.N.Bălcescu, nr.18, sector 1, 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
08.01.2018, ora 14.00, concurs/
examen pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale de 
execuţie vacante: 1 post Econo-
mist Specialist IA (S), 1 post 
Referent IA(M), 1 post Adminis-
trator I (M). Concursul se va 
desfăşura astfel: Proba scrisă în 
data de 08.01.2018, ora 14.00. 
Proba interviu în data de 
15.01.2018, ora 14.00. Condiții de 
participare: 1.Economist Specia-
list IA (S)- pregătirea de bază: 
studii superioare economice 
absolvite cu diplomă de licență; 
experienţă minimă necesară 
pentru executarea operaţiilor 
specifice postului: vechime de 
minim 2 ani într-o funcţie simi-
lară; activitatea desfăşurată în 
cadrul unei instituții publice 
constituie un avantaj; abilități de 
comunicare; cunoaşterea profi-
lului specific al institutiei; cunoş-
tinţe de operare/programe pe 
calculator: Microsoft Offi-
ce(Word, Excel,Internet). 2.Refe-
rent IA(M)- pregătirea de bază: 
studii medii absolvite cu diplomă 

de bacalaureat; experienţă 
minimă necesară pentru execu-
tarea operaţii lor specifice 
postului: vechime de minim 1 an; 
activitatea desfăşurată în cadrul 
unei instituții publice constituie 
un avantaj; abilități de comuni-
care; cunoaşterea profilului 
specific al institutiei; cunoştinţe 
de operare/programe pe calcu-
lator: Microsoft Office(Word, 
Excel, Internet). 3.Administrator 
I (M)- pregătirea de bază: studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; experienţă minimă 
necesară pentru executarea 
operaţiilor specifice postului: 
vechime de minim 1 an într-o 
funcţie similară; abilități: de 
comunicare şi relaţionare cu 
publicul, abilităţi de lucru în 
echipă, spirit organizatoric, 
capacítate de gestionare a 
timpului şi priorităţilor; cunoş-
tinţe de operare/programe pe 
calculator: Microsoft Offi-
ce(Word, Excel, Internet); consti-
tuie avantaj absolvirea cursurilor 
de formare - ex. în domeniu SSM, 
PSI. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până in data de 28.12.2017, la 
sediul Universității Populare Ioan 
I. Dalles, din B-dul.N.Bălcescu, 
nr.18, Sector 1, la secretariatul 
instituției, de luni până vineri 
între orele 10.00-18.00. Detalii 
privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
of ic ia lă  www.updal les . ro . 
Persoane de contact: Luminiţa 
Cristea, telefon: 021.314.66.37 
sau 0722.97.68.78.

l Liceul Tehnologic Agromontan 
”Romeo Constantinescu”,  cu 
sediul în localitatea Vălenii De 
Munte, str. Brazilor, nr.13, judeţul 
Prahova organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, conform HG 
286/2011 de: Operator, Controlor 
Date 1 Post.Concursul se va 
desfăşura astfel:Proba scrisa – 
12.01.2018, ora 9,00, la sediul 
uniăţ i i ;  Proba pract ica  – 
16.01.2018, ora 9,00 la sediul 
unităţii; Interviu – 18.01.2018, 
ora 9,00  la sediul unităţii.Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: studii medii, studii 
de specialitate (scoala postliceală 
în domeniu), liceu de specialitate/
cursuri acreditate de către MEN, 
MMJS, CNFPA. Nu e necesară 
vechime în muncă sau speciali-
tate. Ingrijitor 1 Post. Concursul 
se va desfăşura astfel: Proba 
scrisa – 12.01.2018, ora 9,00 la 
sediul unităţii;Proba practica – 
16.01.2018,ora 9,00 la sediul 
unităţii; Interviu – 18.01.2018, 
ora 9,00 la sediul unitatii. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să aibă minim studii gene-

rale.Nu e necesară vechime în 
muncă sau specialitate.Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până pe 5 
ianuarie 2018 la sediul liceului. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceului Tehnologic Agr. ”R. 
Constantinescu” Vălenii De 
Munte, persoană de contact: 
Aposto l  Carmen te lefon : 
0244281555, FAX: 0244281555. 

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului 
Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, 
organizează concurs, în data de 
12.01.2018, în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată, pentru 
următoarele posturi contractuale 
vacante de conducere în temeiul 
legal al H.G. 286/2011, cu  modi-
ficările şi completările ulterioare:-
D I R E C Ț I A  P E N T R U 
PROTECȚIA COPILULUI.
Centrul de Primire în Regim de 
Urgență "Copiii Străzii".1 post şef 
centru; Condiții specifice de 
participare: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență in domeniul:  
sociologie, psihologie, asistență 
socială;Vechime în specialitatea 
studiilor:  minim 2 ani;Experiență 
de lucru în centre pentru copii cu 
vârste cuprinse între 3-18 ani,  
minim 1an;Centrul de Plasament 
"Pinocchio".1 post şef centru; 
Condiții specifice de participa-
re:Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență in domeniul:  sociologie, 
psihologie, asistență socială;Ve-
chime în specialitatea studiilor:  
minim 2 ani;Experiență de lucru 
în centre pentru copii cu vârste 
cuprinse între 3-18 ani,  minim 
1an;Candidații vor depune 
personal dosarele de concurs 
începând cu data de 15.12.2017 
(data publicării anunțului)  pe o 
perioada de 10 zile lucrătoare, 
conform legislației în vigoare, la 
sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.
Parfumului, nr 2-4, sector 3, 
Bucureşti, astfel: L-V: 9-12.
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie sa conțină:Cerere de 
înscriere la concurs;1.Curriculum 
Vitae – model European;2.Copie 
după actul de identitate;3.Copie 
după diploma de studii;4.Copie 
după alte acte care să ateste efec-
tuarea unor specializări/perfecți-
onări;5.Copie după cartea de 
muncă actualizată până la data 
de 31.12.2010 şi/sau adeverință 
eliberată de angajator sau ITM 
care să ateste vechimea în muncă 
şi vechimea în specialitatea studi-
ilor;1.Copie după adeverință care 
să ateste vechimea în muncă şi 
vechimea în specialitatea studi-
ilor după data de 01.01.2011, 
eliberată de angajator şi extras 
REVISAL certificate conform cu 
originalul de către angajator 

Clinica medicală particulară, cu 
aparatură modernă - Rosnov, 

Piatra Neamţ, Jud. Neamţ 
angajează medici specialiști 

normă intreagă, din 1.01.2018, 
in următoarele specialităţi: 

Cardiologie, Gastroenterologie, 
OftOftalmonogie, Reumatologie, 
Endocrinologie, Neurologie și 
Psihiatrie. Tel. 0233-219463
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(după caz eliberat de ITM);2.
Adeverință/ fișă de post/ orice alt 
document care să ateste experi-
ența de lucru în centre, pentru 
copii cu vârste cuprinse între 3-18 
ani, minim 1an;3.Cazier judiciar 
(fără fapte penale înscrise în 
cazier), sau o declarație pe 
propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru 
care candidează;4.Adeverința 
medicală, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, (elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie sau de către 
unități sanitare abilitate) și 
trebuie să conțină în clar 
numărul, data, numele emiten-
tului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății;NOTĂ: 
Copiile după actele menționate la 
punctele 3, 4, 5, 6, 7,8 se prezintă 
însoțite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tate cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs, sau se 
prezintă copii legalizate de către 
candidați.Concursul constă în 
două probe: proba scrisă și proba 
interviu.Proba scrisă și interviul 
se susțin din bibliografia afișată 
pe site-ul instituției, www.
dgaspcs3.ro/ oportunități de 
angajare.Proba scrisă a concur-
sului va avea loc în data de 
12.01.2018, ora 10.00, iar inter-
viul până în data de 18.01.2018 
ora 10.00.Informații suplimen-
tare în ceea ce priveste locația 
unde se va desfasura concursul se 
pot obtine la sediul Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Sector 3 din 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, 
Bucuresti sau la numarul de 
telefon 0730.013.862.

l  Te a t r u l  d e  A n i m a ț i e 
Țăndărică, cu sediul în București, 
Str.Eremia Grigorescu, nr.24, 
sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: Serviciul 
Administrativ, Pază Apărare 
Împotriva Incendiilor: Șofer (M, 
G) I, 1 post -conform HG 
nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Documente 
necesare pentru întocmirea dosa-
rului 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 documen-
telor care să ateste nivelul studi-
ilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor 
care atestă îndeplinirea condiți-
ilor specifice ale postului solici-
tate 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; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sani-
tare abilitate. Adeverinţa care 
atestă starea de sănătate conţine, 
în clar, numărul, data, numele  
emitentului și calitatea acestuia, 
în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; -curriculum 
vitae. Copiile de pe certificatele 
prevăzute mai sus se prezintă 
însoţite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secre-
tariatul 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 aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exer-
cițiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 12 ianuarie 2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
18 ianuarie 2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii 
specifice: -Absolvent școală gene-
rală/profesională; -Permis de 

conducere B, C, D; -Vechime în 
muncă peste 10 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Teatrului 
de Animaţie Ţăndărică, din Str.
Eremia Grigorescu, nr.24, sector 
1, etaj 2, Birou Director adjunct, 
de luni până vineri, între orele 
10.00-15.00. Informații suplimen-
tare se pot obține la nr.telefon: 
021.316.30.02. 

l Liceul Tehnologic „Dacia” 
Pitești, cu sediul în Municipiul 
Pitești, str.Henri Coandă, nr.4, 
județul Argeș, mail: dacialiceu-
tehnologic@yahoo.ro, organi-
zează, conform HG 286/2011, 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante pe durată nedeterminată: 
-un post de muncitor calificat I 
(zugrav) COR 713102; -un post 
de îngrijitor I COR 911201; -un 
post de paznic I COR 962907. 
Nivelul minim de studii al candi-
daților= studii generale/studii 
medii+curs de calificare/școală 
profes iona lă  în  meser i e ; 
Vechimea minimă în meserie= 5 
ani. Depunerea dosarelor de 
înscriere a candidaților se face la 
sediul unității, în perioada 
18.12.2017-04.01.2018, în inter-
valul orar 9.00-15.00. Concursul 
pentru ocuparea acestor posturi 
se desfășoară la sediul unității 
după următorul program: 1.
proba scrisă= 15.01.2018, ora 
10 .00 ;  2 .proba  pract i că= 
17.01.2018, ora 9.00; 3.interviul= 
17.01.2018, ora 12.00; 4.afișare 
rezultate finale= 17.01.2018, ora 
16.00. Detaliile, condițiile de 
participare, tematica și biblio-
grafia sunt afișate la sediul sau 
pot fi consultate pe site-ul 
unității. Relații suplimentare la 
sediul unității, persoană de 
contact este doamna Căpățână 
Silvia, de luni până vineri, între 
orele 8.30 și 14.00, telefon: 
0248.212.334.

l Primăria Comunei Răcăciuni, 
judeţul Bacău, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de consilier, 
studii superioare, grad profesi-
onal asistent, în cadrul Comparti-
mentului Impozite și Taxe Locale 
din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Răcăciuni. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Comunei Răcăciuni, 
judeţul Bacău, în data de 15 
ianuarie 2018, ora 10.00, proba 
scrisă, și 17 ianuarie 2018, ora 
10.00, interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, și la 

sediul Primăriei Comunei Răcă-
ciuni. Condiţiile generale: 
conform art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată cu modi-
ficările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice: conform 
prevederilor art.9, lit.a) și art.57, 
a l in .5 ) ,  l i t .a ) ,  d in  Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modifi-
cările și completările ulterioare: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în domeniul 
economic; -un an în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de 
grad profesional asistent din 
clasa I; -cunoștinţe operare PC 
nivel mediu. Bibliografia stabilită 
și relaţii suplimentare privind 
depunerea dosarelor se pot obţine 
la sediul Primăriei Răcăciuni, la 
telefon: 0234.251.212, persoană 
de contact: Lupan Liliana- consi-
lier în cadrul compartimentului 
Secretariat Resurse Umane sau la 
adresa de e-mail: cl_racaciuni@
yahoo.com.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Galaţi, județul Galați, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului 286/2011 
(*actualizată*): I.Inspector de 
specialitate- 1 post: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de 
licență; -fără condiții de vechime; 
II.Psiholog- 1 post: -studii superi-
oare de lungă durată, cu diplomă 
de licenţă în psihologie; -atestat 
de liberă practică în specializarea 
psihologie clinică; -fără condiţii 
de vechime; III.Asistent medical- 
2 posturi: -liceu sanitar+ echiva-
lare /s tudi i  post l iceale  de 
specialitate- asistenţă medicală; 
-fără condiţii de vechime; -aviz 
de exercitare a profesiei eliberat 
de Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asisten-
ților Medicali din România; 
IV.Instructor de educație- 6 
posturi: -studii medii cu diplomă 
de bacalaureat; -fără condiţii de 
vechime; V.Infirmieră- 7 posturi: 
-studii generale/medii+ curs de 
cruce roșie/program naţional de 
pregătire a infirmierelor; se pot 
înscrie și persoane care urmează 
cursul; -fără condiţii de vechime; 
VI.Muncitor calificat instalator- 1 
post: -studii generale/medii+ cali-
ficare de instalator; -fără condiţii 
de vechime; VII.Muncitor cali-
ficat electrician- 1 post: -studii 
generale/medii+ calificare de 
electrician; -fără condiţii de 
vechime; VIII.Muncitor calificat 
bucătar- 1 post: -studii generale/
medii+ calificare de bucătar se 

pot înscrie și persoane care 
urmează cursul; -fără condiţii de 
vechime; IX.Îngrijitoare- 8 
posturi: -studii generale/medii; 
-fără condiţii de vechime. 
Concursul se va desfășura astfel: 
Proba  s c r i să  în  da ta  de 
16.01.2018, ora 9.00, și interviul 
în data de 18.01.2018, ora 10.00, 
la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
adică până la data de 04.01.2018, 
la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați. Relaţii supli-
mentare la sediul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galaţi, din 
Strada Brăilei, numărul 138B. 
Persoană de contact: Munteanu 
Ionica, telefon: 0236.311.086, 
311.087.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs în conformitate cu preve-
derile HGR 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
la sediul unităţii din strada Ion 
Creangă, numărul 1, Fălticeni, 
pentru ocuparea: -Unui post 
contractual temporar vacant de 
economist II- Serviciul achiziţii, 
aprovizionare, administrativ, 
transport. Proba scrisă va avea 
loc în data de 08.01.2018, ora 
13.00. Data și ora interviului vor 
fi anunţate după proba scrisă. 
-Unui post contractual temporar 
vacant de asistent debutant- 
Secţia obstetrică ginecologie. 
Proba scrisă va avea loc în data 
de 08.01.2018, ora 10.00. Data și 
ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Dosarele de 
concurs se depun la Serviciul 
R U N O S  p â n ă  p e  d a t a 
22.12.2017,   inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii specifice de participare 
economist: -diplomă de licenţă în 
specialitate economică; -vechime 
în specialitate 6 luni; -curs de 
expert achiziţii publice. Condiţii 
de participare pentru asistent 
medical debutant: -diplomă de 
asistent medical generalist; 
-vechimea nu este necesară. 
Anunţul de concurs, bibliografia, 
tematica de concurs se află afișate 
la avizierul unităţii și pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon numărul: 
0752.126.627/0752.126.626.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs în conformitate cu preve-
derile HGR 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
la sediul unităţii din strada Ion 
Creangă, numărul 1, Fălticeni, 
pentru ocuparea: -Unui post 
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contractual vacant de asistent 
debutant- Secţia chirurgie; -Unui 
post contractual vacant de asis-
tent debutant- Secţia obstetrică 
ginecologie; -Unui post contrac-
tual vacant de asistent debutant- 
Compartimentul de prevenire şi 
limitare a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale. Proba scrisă 
va avea loc în data de 22.01.2018, 
ora 10.00. Data şi ora interviului 
vor fi anunţate după proba scrisă. 
-Unui post de inginer I Compar-
timentul de Sănătate şi securitate 
în  muncă;  -Unui  post  de 
muncitor necalificat- serviciul 
AATA. Proba scrisă va avea loc în 
data de 22.01.2018, ora 13.00. 
Data şi ora interviului vor fi 
anunţate după proba scrisă. 
Dosarele de concurs se depun la 
Serviciul RUNOS până pe data 
04.01.2018, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii specifice de participare 
pentru asistent medical debutant: 
-diplomă de asistent medical 
generalist; -vechimea nu este 
necesară. Condiţii specifice de 
participare pentru inginer I: 
-diplomă de licenţă cu titlu de 
inginer; -certificat de absolvire în 
domeniul securităţii în muncă de 
80 ore; -vechimea 3 ani şi 6 luni. 
Condiţii specifice de participare 
pentru muncitor necalificat: 
-minim 8 clase; -vechimea nu este 
necesară. Anunţul de concurs, 
bibliografia, tematica de concurs 
se află afişate la avizierul unităţii 
şi pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
n u m ă r u l :  0 7 5 2 . 1 2 6 . 6 2 7 / 
0752.126.626.

l Școala Gimnazială „Alexandru 
Moruzi” Pechea, Județul Galați, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de îngrijitor- 1,00 normă 
cu contract individual de muncă 
pe durată nedeterminată, 
c o n f o r m  H G  2 8 6 / 2 0 1 1 . 
Concursul pentru ocuparea 
postului vacant se va defăşura 
astfel: -12.01.2018, ora 9.30- 
proba scrisă; -15.01.2018, ora 
1 1 . 0 0 -  p r o b a  p r a c t i c ă ; 
-15.01.2018, ora 14.30- interviul. 
Data-limită pentru depunerea 
dosarelor este 04.01.2018, ora 
14.00. Condiții specifice de parti-
cipare la concurs şi a ocupării 
funcției contractuale: -studii 
generale- 10 clase; -nu se solicită 
vechime; -abilități de relaționare 
şi comunicare cu tot personalul 
unității; -cunoştințe de legislație 
specifice locului de muncă; 
-cunoştințe în domeniul sănătății 
şi securității în muncă şi PSI. 
Relații suplimentare la sediul 
unității, serviciul secretariat, 
strada Galați, nr.179, telefon: 
0236.824.554.

l Colegiul Naţional „Spiru 
Haret”, cu sediul în Tg.Jiu, 

strada 1 Decembrie 1918, nr.106, 
judeţul Gorj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -muncitor cali-
ficat întreținere; -număr posturi: 
1,  în conformitate cu HG 
nr.286/23.02.2011. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii generale/
medii şi studii specifice postului 
(cursuri de calificare, şcoală 
profesională, şcoală de maiştri 
ş.a.); -vechime în muncă: cel 
puțin 5 ani; -disponibilitate la 
efort fizic şi program flexibil; 
-abilităţi specifice pentru îndepli-
nirea cerinţelor din fişa postului. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Colegiului Naţional „Spiru 
Haret” Tg.Jiu, astfel: -proba 
scrisă- 12 ianuarie 2018, ora 
10.00; -proba practică- 16 ianu-
arie 2018, ora 10.00; -interviu- 18 
ianuarie 2018, ora 10.00. Candi-
daţii vor depune dosarele în peri-
oada 18 decembrie 2017-4 
ianuarie 2018 (în zilele lucră-
toare), până la ora 14.00, la sediul 
Colegiului, persoană de contact: 
Fotescu Cornelia,  telefon: 
0253.237.710, e-mail: cnsh@
spiruharetgorj.ro.

l Comuna Dorna Candrenilor, 
cu sediul în localitatea Dorna 
Candrenilor, numărul 85, judeţul 
Suceava, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Referent de speciali-
tate, clasa II, gradul profesional 
debutant, funcţie publică de 
execuţie la Compartimentul 
buget contabilitate, din aparatul 
de specialitate al primarului 
comunei Dorna Candrenilor; 
număr posturi: 1. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor,  
judeţul Suceava, astfel: -Proba 
scrisă în data de 5.02.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 
7.02.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: -studii universitare 
superioare de scurtă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
ştiinţe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: nu este cazul. 
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 Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: La sediul insti-
tuției: Primăria Comunei Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava. 

Persoana de contact: Candrea 
Irina Speranța- secretar comună, 
telefon/fax: 0230.575.005, e-mail: 
primariadc@yahoo.com.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Năeni, cu sediul în locali-
tatea Năeni, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Inspector de speciali-
tate II: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 17.01.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
17.01.2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -absolvent studii 
superioare economice (cu 
diplomă de licenţă); -permis de 
conducere categoria B; -vechime 
în muncă de minim 3 ani; -să ştie 
să lucreze pe calculator (word, 
excel); -stare de sănătate cores-
punzătoare atestată prin acte 
medicale emise de către un 
cabinet medical specializat; -abili-
tăţi de relaţionare-comunicare; 
-abilităţi pentru munca în echipă; 
-disponibilitate la un program 
flexibil şi prelungit. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul UAT 
Năeni. Relaţii suplimentare la 
sediul: UAT Năeni, persoană de 
contact: Mihaila Daniel, telefon: 
0238.797.003, fax: 0238.797.003. 

l Primăria Comunei Pişcolt, 
Judeţul Satu Mare, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei publice de execuţie 
vacante de: 1.Consilier, clasa I, 
grad profesional debutant- în 
cadrul biroului de contabilitate şi 
achiziţii publice. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei 
publice sunt: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe 
economice, drept, ştiinţe juridice 
şi inginereşti; -vechime în specia-
litatea studiilor: nu este cazul. 
Pentru concursul de recrutare 
(funcţii publice de conducere şi 
funcţii publice de execuţie), 
dosarul va cuprinde următoarele 
documente, conform prevederilor 
art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, modificată şi 
completată: -formularul de 
înscriere, prevăzut în anexa nr.3 
la HG nr.611/2008, modificată şi 
completată; -curriculum vitae 
modelul comun european; -copia 
actului de identitate; -copiile 
diplomelor de studii, certificatelor 
şi altor documente care atestă 
efectuarea unor specializări şi 
perfecţionări; -copia carnetului 
de muncă şi, după caz, a adeve-
rinţei eliberat de angajator pentru 
perioada lucrată care să ateste 
vechimea în muncă şi, după caz, 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice; -copia 
adeverinţei care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candida-
tului (aceasta trebuie să conţină 
în clar numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia 
în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii Publice); 
-cazierul judiciar (acesta poate fi 
înlocuit cu o declaraţie pe proprie 
răspundere, cu obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot 
parcursul desfăşurării concur-
sului, dar nu mai târziu de data şi 
ora organizării interviului, sub 
sancţiunea neemiterii actului 
administrativ de numire); -decla-
raţia pe propria răspundere sau 
adeverinţa care să ateste calitatea 
sau lipsa calităţii de lucrător al 
Securităţii sau colaborator al 
acesteia. Concursul se va orga-
niza conform calendarului 
următor: -16.01.2018, ora 10.00 
-proba scrisă; -data şi ora inter-
viului vor fi comunicate ulterior. 
Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 şi se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial. Detalii privind 
condiţiile specifice şi bibliografia 
de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Pişcolt, 
localitatea Pişcolt, numărul 62, 
Judeţul Satu Mare, telefon: 
0261.824.800/0261.824.802.

l Școala Gimnazială „Gheorghe 
Brăescu”, cu sediul în localitatea 
Calafat, strada Traian, numărul 
26, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată de secretar şef, cu 
studii superioare, grad profesi-
o n a l  I ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.01.2018, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 

12.01.2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare cu 
diplomă de licență; -cursuri 
inspector resurse umane; -cunoş-
tințe operare PC (dovedite cu 
documente); -cel puțin 7 ani 
vechime în domeniu. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Gheorghe Brăescu” 
Calafat. Relaţii suplimentare la 
sed iu l  Șco l i i  Gimnaz ia le 
„Gheorghe Brăescu” Calafat, 
persoană de contact: Nicolae 
M a r i a  D a n a ,  t e l e f o n : 
0251.230.932, fax: 0251.230.111.

l Comuna Crucea, cu sediul în 
localitatea Crucea, sat Crucea, 
nr.151, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificat şi 
completat de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: post vacant 
contractual de execuție -referent 
debutant. Condiţii specifice de 
participare la concurs: studii 
medii cu diplomă de bacalaureat;  
Vechime: nu se solicită; Vechime 
în specialitatea studiilor: nu se 
solicită. Data şi ora desfăşurării 
concursului: Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei  Crucea,  judeţul 
Suceava, în data de 12.01.2018, 
ora 9.00; -proba scrisă şi afişare 
rezultat ora 13.00; -interviul pe 
data de 15.01.2017, ora 10.00, şi 
afişare rezultat, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute în art.3 din 
H G  n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 .  P e n t r u 
înscrierea la concurs, candidaţii 
vor prezenta un dosar de concurs 
care va conţine următoarele 
documente: a)cerere de înscriere 
la concurs adresată conducăto-
rului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; b)copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, 
potrivit legii; c)copiile documen-
telor care să ateste nivelul studi-
ilor; d)carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/
sau în specialitatea studiilor, în 
copie; e)cazierul judiciar; f)adeve-
rinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candi-
datului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; g)curriculum 
vitae. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
10 zile lucrătoare de la afişare, la 
sediul instituţiei. Date contact: 
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Atănăsoaie Maria, telefon: 
0721.989.962.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu 
sediul în localitatea Făget, strada 
Spitalului, numărul 4, judeţul 
Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -Asistent 
medical SPL, un post la Secţia 
Chirurgie; -Asistent medical 
debutant SPL, un post la Cabinet 
Pediatrie în cadrul Ambulatorului 
integrat; -Referent de specialitate 
I, un post la Biroul RUNOS. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
Pentru posturile de Asistent 
medical SPL şi Asistent medical 
debutant SPL: -Proba scrisă în 
data de 12.01.2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
12.01.2018, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 12.01.2018, ora 
14.00. Pentru postul de Referent 
de specialitate I: -Proba scrisă în 
data de 12.01.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
12.01.2018, ora 13.00. Concursul 
se va desfăşura conform HG 
286/23.03.2011 şi va avea loc la 
Blocul Administrativ al Spitalului 
Orăşenesc Făget. Condiţiile speci-
fice pentru participarea la 
concurs: -Asistent medical SPL: 
Şcoala Sanitară Postliceală; -6 
luni vechime în specialitate; -Asis-
tent medical debutant SPL: 
Şcoala Sanitară Postliceală; 
-Vechimea în specialitate nu este 
necesară; -Referent de specialitate 
I: -Diplomă licenţă studii econo-
mice sau juridice; -Vechimea în 
specialitate 6 ani şi 6 luni. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii generale: -îndeplinesc 
condiţiile de studii; -nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul; -au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 04.01.2018, ora 15.00, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Făget, 
strada Spitalului, numărul 4. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, 
persoană de contact: Economist 
Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860, interior: 19, fax: 
0256.320.039.           
           
l Spitalul Orăşenesc Faget, cu 
sediul în localitatea Făget, strada 
Spitalului, numărul 4, judeţul 
Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea functiei contrac-
tual vacante de: -Asistent medical 
debutant SPL. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.01.2018, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
12.01.2018, ora 13.00; -Proba 

interviu în data de 12.01.2018, ora 
14.00. Concursul se va desfăşura 
conform HG 286/23.03.2011 şi va 
avea loc la Blocul Administrativ 
al Spitalului Orăşenesc Făget. 
Condiţiile specifice pentru partici-
parea la concurs: -vechimea în 
specialitate nu este necesară; 
-studii Şcoală Sanitară Postli-
ceală. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii generale: -îndeplinesc 
condiţiile de studii; -nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul; -au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 04.01.2018, ora 15.00, la 
sediul Spitalului Orăşenesc Făget, 
strada spitalului, numărul 4. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Spitalului Orăşenesc Făget, 
persoană de contact: Economist 
Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860, interior: 19, fax: 
0256.320.039.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 16.01.2018, ora 11.00, urmă-
toarele posturi funcţii publice: 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
-16.01.2018 -ora 11.00 -proba 
scrisă. -Interviul se susţine, de 
regulă,  într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Data 
şi ora susţinerii interviului se 
afişează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. -15.12.2017 -publici-
tate concurs. Direcția Achiziţii şi 
Patrimoniu, Serviciul Achiziţii 
Publice: 1.un post funcție publică 
de execuție de consilier, clasa I, 
gradul profesional superior. 
Condiţii de participare: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în una/unul din următoa-
rele: a)ramuri de ştiinţă: -ştiinţe 
economice; -ştiinţe juridice -speci-
alizarea drept; b)domenii: -ingi-
nerie civilă; -ştiinţe administrative 
-specializarea administraţie 
publică; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 9 ani. 
Cerinţe specifice: cursuri de 
pregătire /perfecţionare /formare 
specializată în domeniul achiziţi-
ilor publice, dovedite cu diplomă/
certificat/ atestat/adeverinţă. 2.un 

post funcție publică de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesi-
onal asistent. Condiţiile de parti-
cipare: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în una/unul din următoa-
rele: a)ramuri de ştiinţă: -ştiinţe 
economice; -ştiinţe juridice -speci-
alizarea drept; b)domenii: -ingi-
nerie civilă; -ştiinţe administrative 
-specializarea administraţie 
publică; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minimum 1 an. Dosa-
rele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data 
de 15.12.2017, ora 8.00, şi până în 
data de 03.01.2018, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, 
persoană de contact: Diaconescu 
Gheorghiţa, consilier Comparti-
ment Resurse Umane.

CITAȚII  
l Se citează pentru data de 
23.01.2018, orele 12:00 în dosar nr. 
140/273/17 numita Goşa Sofia 
pentru divorţ fără minori, recla-
mant Goşa Petru Pavel.

l Se citeaza numita Dobrovic 
Maja cu domiciliul in Serbia, 
Zajecar, ZajecarNaseljeKraljevica 
001C, in calitate de parat in 
dosarul nr. 2818/105/2016/a1, al 
Tribunalului Prahova - Sectia 
Faliment, cu sediul in Ploiesti, 
B-dul Republicii, nr. 15, et. III, 
Winmarkt, jud. Prahova, avand 
ca obiect „cerere instituire 

raspundere patrimoniala”, cu 
termen la data de 14.02.2018.

l Numita SC Publiconstruct 
SRL, cu ultimul sediu social 
cunoscut în municipiul Gura 
Humorului, str. Simion Cobilan-
schi nr.7bis, județul Suceava, 
J33/217/2000, CUI RO11242131, 
este citat la Judecătoria Iaşi, în 
data de 08 ianuarie 2018, ora 8.30, 
camera Sala 6, completul C05, în 
calitate de intimat, în dosarul nr. 
31409/245/2017 având ca obiect 
„contestație la executare”, în 
procesul cu UAT Comuna Şcheia, 
județul Iaşi.

l Ilovan Adrian, reclamant in 
Dosar nr.1761/265/2016 al Jude-
catoriei Nasaud, cheama in jude-
cata paratii Sandu Ioachim si 
Bichigean Ana, pentru termenul 
din data de 30 ianuarie 2018.

l Chifa Marian, reclamant in 
Dosar nr.3286/265/20I6 al Judecd-
toriei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Galatan Ioan, Galatan 
George, Galatan Alexandru, 
Galatan Dumitru, Galatan 
Saveta, Epure Raveca, Pop Firi-
noana, pentru termenul din data 
de 06 februarie 2018.

l Patrascan Nela, reclamanta in 
Dosar nr.399/265/2016 al Judeca-
toriei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Patrascan Angelina, 
Patrascan Petru, pentru termenul 
din data de 30 ianuarie 2018.

l S.C.Aspadif S.R.L., reclamanta 
in Dosar nr.3397/265/2016 al 
Judecdoriei Nasaud, cheama in 
judecata paratele  Pavelea 
Ana-Maria, Pavelea Aurelia, 
pentru termenul din data de 06 
februarie 2018.

l Cute Lucretia, reclamanta in 
Dosar nr.340/265/2017 al Judeca-
toriei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Raiger George, Daichndt 

Sofia, pentru termenul din data 
de 30 ianuarie 2018.

l Lorintiu Lucretia, reclamanta 
in Dosar nr.1136/2017 al Judeca-
toriei Nasaud, cheama in judecata 
paratii Nicolae Olariu, Olar Ioan, 
Olariu Zenobie, Olariu Fecla, 
pentru data de 17 ianuarie 2018.

l Buga Emil, coreclamant in 
Dosar nr.1937/265/2017 al Judeci-
toriei Nasaud, cheama in judecata 
pe parata Ursa Ana, pentru data 
de 16 ianuarie 2018.

l Doamna Pandele Elisabeta, 
ultimul domiciliu cunoscut sat 
Grădinari, judeţul Giurgiu, este 
chemată pe data de 25.01.2018 la 
Judecătoria Bolintin Vale, 
Complet CJ7, ora 9.00, în calitate 
de pârât, în proces de divorţ cu 
domnul Pandele Marin, recla-
mant.

l Numitul Iancu Sorin este 
chemat la Tribunalul Giurgiu, str. 
Episcopiei nr.13, Secţia Civilă sala 
3, Dosar nr. 1583/192/2008, pe 
data de 17 ianuarie 2018, în cali-
tate de pârât, Matei Iulian în cali-
tate de intimat- reclamant în 
proces cu Iancu Sorin, cu domici-
liul necunoscut, pentru revendi-
care imobiliară.

l Numiții Rednic Ilyana, vad. 
Papp Peter, Rednic Maria cas. 
Papp Peter, Rednic Stefan lui 
Lupu, Rednic Peter lui Lupu, 
Rednic Iuon lui Lupu şi Rednic 
Gyorgyv lui Lupu,  sunt chemați 
la Judecătoria Sighetu-Marmației, 
în data de 16.01.2018, în calitate 
d e  p â r â ț i  î n  d o s a r  n r. 
1916/307/2017, având ca obiect 
uzucapiune.

DIVERSE  
l Castigatorii tombolei C&A 
Customer Experience in urma 
extragerii din luna noiembrie 



Vwww.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Vineri, 15 decembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

2017, premii ce constau intr-un 
voucher in valoare de 400 RON, 
sunt dns Diana-Mina Secareanu 
dl Paul Catalin Vlad, dna Lore-
dana Deheleanu, dna Amanda 
Bianca Veszely, dna Mihaela 
Georgiana Plesea.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale  
de insolventa in dosarul nr. 
7440/105/2017, Tribunal Prahova, 
conform sentintei nr. 1017 din 
data de 29.11.2017 privind pe SC 
KALE MEDIASRL, cu terme-
nele :  depunere  declaraț i i 
creanță12.01.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
22.01.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 15.02.2018, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data  26.01.2018, orele 12.00la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l SC Buttner Mould Parts SRL, 
cu sediul în mun.Odorheiu Secu-
iesc, str.Vulturului, nr.2, judeţul 
Harghita, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire hală 
de producție şi birouri, dotat cu 
utilaje de producție, pentru diver-
sificarea producției şi creşterea 
competitivității firmei SC Buttner 
Mould Parts SRL, construire 
gard şi poartă, racord la utilități”, 
propus a fi amplasat în mun.
Odorheiu Secuiesc, str.Vizigotok, 
fn, intravilan, jud.Harghita. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenţiei  pentru Protecţia 
Mediului Harghita, din Mier-
curea Ciuc, str.Márton Áron, 
nr.43, în zilele lucrătoare, între 
orele 8.00-16,00, respectiv vineri, 
între orele 8.00-14.00, pe tot 
parcursul procedurii. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Harghita, din Mier-
curea Ciuc, str.Márton Áron, 
nr.43, fax: 0266.310.041, office@
apmhr.anpm.ro.

l Anexa nr. 11 la Metodologie. 
Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare (titularul 
proiectului). Titular Consiliul 
Local Radovanu pentru E-Distri-
butie Dobrogea S.A. anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare fără 
evaluare de impact asupra 
mediului fără evaluare adecvată 
de către A.P.M. Călăraşi, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru 
proiectul: „Alimentare cu energie 
electrica, Statia de epurare 
comuna Radovanu”, propus a fi 
amplasat în comuna Radovanu, 
sat Valea Popii, judeţul Călăraşi, 
1. Proiectul deciziei de încadrare 

şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Călăraşi, şoseaua Chiciu nr. 2, 
jud. Călăraşi, în zilele de luni- 
vineri, între orele 09-12, precum 
şi la următoarea adresă de 
internet: www.apmcl.anpm.ro. 2. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/ observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ. 

l Anexa nr. 11 la Metodologie. 
Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare (titularul 
proiectului). Titular Consiliul 
Local Radovanu pentru E-Distri-
butie Dobrogea S.A. anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare fără 
evaluare de impact asupra 
mediului fără evaluare adecvată 
de către A.P.M. Călăraşi, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată, pentru 
proiectul: „Alimentare cu energie 
electrica statie captare şi gospo-
darie apa comuna Radovanu”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Radovanu, sat Valea Popii,  
judeţul Călăraşi, 1. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Călă-
raşi, şoseaua Chiciu nr. 2, jud. 
Călăraşi, în zilele de luni- vineri, 
între orele 09-12, precum şi la 
următoarea adresă de internet: 
www.apmcl.anpm.ro. 2. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/ observaţii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezen-
tului anunţ. 

l Dosar nr. 4213/245/2017, Jude-
cătoria Iaşi, Sentinţa Civilă nr. 
11586/2017 Hotărăşte:Admite 
cererea având ca obiect „divorţ 
cu minori”, promovată de recla-
manta Moraru Nicoleta, cu domi-
ciliul procedural ales la Cabinet 
avocat Codreanu Carmen 
Florentina, cu sediul în Munici-
piul Iaşi, strada Sfântu Lazar, 
nr.4, bloc Peneş Curcanul, etajul 
1, camera 18, tronson 5, judetul 
Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul 
Moraru Constantin, citat în 
Municipiul Iaşi, strada Păcurari, 
nr.179, bloc B1, etaj 4, aparta-
mentul 26 (la familia Moraru 
Ioachim şi Rodica), judeţul Iaşi, 
la domiciliul legal din sat 
Ungheni, comuna Mânzăteşti, 
judeţul Iaşi, dar şi prin publici-
tate. Dispune desfacerea căsăto-
riei încheiate între părţi la data 
de 28 octombrie 1995 şi înregis-
trată în registrul de stare civilă al 
municipiului Iaşi sub nr. 49687, 
din vina exclusivă a pârâtului. 
Dispune ca exercitarea autorităţii 
părinteşti asupra minorei Moraru 
Alina Ştefania născută la data de 

19 decembrie 2000, să se facă în 
comun de ambii părinţi. Stabi-
leste ca locuinţa minorei Moraru 
Alina Ştefania, să fie la mamă. 
Obligă pârâtul la plata unei 
pensii lunare de întreţinere în 
favoarea minorei Moraru Alina 
Ştefania, în cuantum de 266,25 
lei lunar de la data introducerii 
acţiunii (respectiv16 februarie 
2017) şi până la majorat. Dispune 
revenirea reclamantei la numele 
avut anterior căsătoriei, acela de 
„Dascălu”. Obligă pe pârât să 
plătească reclamantei suma de 
300 lei cu litlu de cheltuieli de 
judecată, suma de 100 reprezen-
tând taxa timbru şi suma de 200 
lei, suma avansată cu titlu de 
remuneraţie pentru serviciu de 
asistenţă judiciară prestat de 
curatorul special în persoana 
doamnei avocat Hasmaţuchi Lica 
din Baroul Iaşi. Cu drept de apel 
în termen de 30 zile de la comuni-
care. Cererea se depune la Jude-
cătoria Iaşi. Pronunţată în 
şedinţă publică, azi. 27.09.2017.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. MC 
Victomar S.R.L., conform Inche-
ierii Civile nr. 84/JS/CC din data 
de 09.11.2017, pronunţată de 
către Tribunalul Caraş - Severin 
în dosarul  nr. 4113/115/2017, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau 
alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. 
din Legea nr. 85/2014, coroborate 
cu art. 71 alin. (2) sau, după caz, 
art. 73 alin. (1) din acelaşi act 
normativ. Notifică  Deschiderea 
procedurii  insolvenţei – proce-
dura simplificată - împotriva 
debitoarei S.C. MC Victomar 
S.R.L. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debi-
toarei este: 27.12.2017. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, 
de admitere, afişare şi comuni-
care a Tabelului preliminar al 
creanţelor este: 08.01.2018. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al 
c r e a n ţ e l o r  a d m i s e  e s t e : 
05.02.2018. Prima şedinţă a 
Adunării Generale a Creditorilor 
debitoarei  va avea loc la data de: 
15.01.2018, orele 12.00 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din  
Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Se-
verin, având ca ordine de zi: 
prezentarea situaţiei debitorului; 
desemnarea/confirmarea comite-
tului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; alte 
menţiuni. 

ADUNĂRI GENERALE  
l  S i l k  E s t a t e  S . A .  J 
13/1895/2013, CUI 32155859, Sat 
Sinoe, Comuna Mihai Viteazu, 
Strada Oierilor nr. 4, județul 

Constanța. Convocare. Subsem-
natul, Raduca Septimiu Manuel, 
în calitate de administrator unic 
al societății Silk Estate S.A., 
convoacă adunarea generală 
ordinară şi extraordinară a acțio-
narilor Societății Silk Estate - 
S.A. (“Societatea”), persoană 
juridică română, cu sediul în 
Comuna Mihai Viteazu, Sat 
Sinoe, str. Oierilor nr. 4, județul 
Constanța, înregistrată la O.R.C. 
de pe lângă Tribunalul Constanța 
sub nr. J13/1895/2013, având 
CUI 32155859, în data de 
15.01.2018, Adunarea Generală 
Ordinară la ora 11.00, iar 
Adunarea Generală Extraordi-
nară la ora 13.00, la sediul socie-
tății din Comuna Mihai Viteazu, 
Sat Sinoe, str. Oierilor nr. 4, 
județul Constanța, cu urmă-
toarea ordine de zi: Pentru 
Adunarea Generală Ordinară: 1. 
Alegere comisie cenzori pentru 
mandat 2017 - 2020; 2. Stabilirea 
indemnizației administratorului. 
Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară: 1. Discutarea şi 
aprobarea schimbării sediului 
social al societății în Constanța, 
str. Timisanei nr. 34, etaj 2, încă-
perea 6, județul Constanța. În 
cazul în care, la data şi la ora 
precizate, se constată că nu sunt 
îndeplinite condițiile necesare 
pentru desfăşurarea Adunării 
Generale Ordinare sau Adunării 
Generale Extraordinare, se 
convoacă o nouă Adunarea 
Generală Ordinară, cu aceeaşi 
ordine de zi şi în acelaşi loc, în 
data de 16.01.2018, ora 11.00 şi o 
nouă Adunare Generală Extraor-
dinară, cu aceeaşi ordine de zi şi 
în  acelaşi  loc  în data de 
16.01.2018,  ora 13.00.  La 
Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară vor participa toți 
acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la data de 1.01.2018, 
stabilită că data de referință. 
Acționarii pot participa la 
adunare direct sau prin manda-
tari împuterniciți cu procură 
specială, ce se va depune la sediul 
societății  până la data de 
12.01.2018. Administrator Unic, 
Raduca Septimiu Manuel.

LICITAȚII  
l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmea-
ză:Activul nr.1: Hala de depozi-
tare si birouri administrativ- 
 compus din teren cu suprafata 
de 3.127 mp si constructii cu 
suprafata  utila de 2.454 mp. 
situat in Iasi, Calea Chisinaului 
nr.35. Pretul de vanzare fiind  in 
cuantum de 2.353.126,80 lei ( 
respectiv 531.000 Eur) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA).

Activul nr.2: Proprietate imobi-
liara - teren situat in Zona Anti-
biotice, jud.Iasi cu front la E583, 
avand suprafata de 8.558 mp. 
Pretul de vanzare fiind in 
cuantum de 682.619,40lei 
(respectiv 154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt 
până la data de 20.12.2017 orele 
11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi, in data de 21 decem-
brie 2017 orele 12:00 şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 24.03.2017.Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata 
in contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la 
data de 21.12.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. POHRIB IONELA  
la telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109899, Fax 0232/240890.

l Comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi, organizează licitaţie publică 
deschisă, în data de 21.12.2017: 
-pentru concesionare teren în 
suprafaţă de 1115 mp situat în 
sat Proselnici pentru exploatare 
în scop rezidenţial- orele 12.00. 
Preţul minim de pornire al licita-
ţiei publice deschise este de 533 
Lei/ an pentru întreaga supra-
faţă; -pentru concesionare teren 
în suprafaţă de 18.416 mp situat 
în sat Horpaz pentru construire 
centru de recreere- orele 11.00. 
Preţul minim de pornire al licita-
ţiei publice deschise este de 6408 
Lei/ an pentru întreaga supra-
faţă. Caietul de sarcini poate fi 
obţinut de la Biroul Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
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Costul Caietului de sarcini este 
de 50 Lei. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 20.12.2017, 
orele 16.00.

l Debitorul SC Vildro Prod SRL  
cu sediul în Dr.Tr.Severin str.
Numa Pompiliu, nr.30, jud.Mehe-
d i n ţ i ,  J 2 5 / 1 8 1 2 / 1 9 9 4 , 
CIF:6752916, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 1168/101/2010 
prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL reprezentat 
de Popescu Emil, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare conform hotararii 
adunar i i  c red i tor i l o r  nr. 
868/06.12.2017:Bunul imobil: - 
teren intravilan in suprafata de 
42000 mp din acte si 42141 mp 
masurata, numar C.F. 50182 
situat în com. Izvoru Bârzii, nr. 
cadastral: 70, jud. Mehedinți Nr. 
cadastral 70/24.11.2000 la pretul 
de 80.085,00 euro (exclusiv TVA)
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii) – (preț diminuat 
cu 5% față de prețul stabilit prin 
rapor tu l  de  eva luare  nr. 
247/28.05.2013).Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunului imobil *teren intravilan* 
descrisă anterior, o reprezinta 
sentinta nr.113/2013 din data de 
29.03.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă 
nr.1168/101/2010.Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi 
la data de 11.01.2018 orele 15:00.
In caz de nevalorificare lichida-
torul judiciar va relua in aceleasi 
conditii licitatia la data de 
23.01.2018 orele 1500, respecitv 
06.02.2018 orele 15:00.Informam 
toti ofertanţii care vor să parti-
cipe la sedinta de licitaţie faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitaţie si sa 
achiziționeze caietul de sarcini. 
Cont  unic  de  insolvență: 
RO77CECEMH0101RON0093760 
deschis la CEC Bank Sucursala 
Dr.Tr.Severin.Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la şedinţa 
de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare.
Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din loc. Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul 
M e h e d i n ţ i ,  t e l e f o a n e : 
0752819051, 0742592183, tel./
fax : 0252354399, sau la adresa 
de email : office@consultant-in-
solventa.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 

dosarul nr. 608/111/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea East Bau Construct 
S.R.L., CUI: 8825429 scoate la 
vânzare prin licitație publică: 
Bunuri mobile constând în 
programare informatice, mobilier 
şi birotică, autoturism Dacia, la 
un preț de strigare de 1.208,00 lei.
Elemente de stoc la un preț de 
strigare de 13.680,00 lei.Licitația 
va avea loc în 21.12.2017 ora 
12:00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11. În caz de nereuşită 
licitația se reia în data de 
2 8 . 1 2 . 2 0 1 7 ,  0 4 . 0 1 . 2 0 1 8 , 
11.01.2018, 18.01.2018 la aceeaşi 
oră şi în aceeaşi locație.Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet 
de sarcini privind bunurile 
supuse prezentei licitații, contra 
sumei de 500 RON+TVA, ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 
sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu 
cel puțin o zi înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel:0359463661 
fax: 0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro.

l Debitorul SC SGF Group 
Managment SRL, CIF:15897665; 
sediul social Bucuresti, str.
Nicolae Caramfil, nr. 71-73, 
sector 3, J40/15207/2003, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 41119/3/2016 prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de ec Popescu 
Emil, scoate la vânzare la un pret 
diminuat cu 50% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evalua-
re:Bunul mobil „Instalatie de 
valorificare a cenusii de pirita 
prin metoda flotatiei” compus 
din: 1. Buncar de alimentare; 2. 
Alimentator cu banda; 3.Alimen-
tator cu banda; 4. Banda trans-
portoare;5. Banda transportoare 
500mmx12m; 6. Cilindru de 
dezagregare; 7. Cilindru de deza-
gregare; 8. Celula de flotatie 5,7 
mc; 9. Celula de flotatie 5,7 mc; 
10. Celula de flotatie 5,7 mc; 11. 
Celula de f lotatie 5,7 mc; 12. 
Celula de f lotatie 5,7 mc; 13. 
Celula de f lotatie 5,7 mc; 14. 
Celula de f lotatie 5,7 mc; 15. 
Celula de f lotatie 5,7 mc;16. 
Celula de f lotatie 5,7 mc; 17. 
Celula de f lotatie 5,7 mc; 18. 
Celula de f lotatie 5,7 mc; 19. 
Celula de f lotatie 5,7 mc;20. 
Celula de f lotatie 2,8 mc; 21. 
Celula de f lotatie 2,8 mc; 22. 
Celula de f lotatie 2,8 mc; 23. 
Clasor spiral 900mmx7000mm; 
24. Agitator 2500mmx2500mm; 
25. Agitator 2500mmx 2500mm; 
26. Ingrosator; 27. Instalatie elec-
trica; 28. Pompa verticala pv 
100;29. Pompa verticala pv 

100;30. Pompa verticala pv 100; 
31. Pompa verticala pv 651;32. 
Pompa verticala pv 651;33. 
Pompa verticala pv 651;34. 
Pompa cauciucata pc 1125;35. 
Pompa cauciucata pc 1125;36. 
Suflanta tip gm 50 l;37. Suflanta 
tip gm 50 l;38. Banda transpor-
toare 500 mmx18 m; 39. Pompa 
cauciucata pra 200;40. Ciur 
vibrant cu banda de curatire; 41. 
B a n d a  t r a n s p o r t o a r e 
650mmx18m; 42. Autorizatie 
Integrata de Mediu Turnu Magu-
rele.Valoarea bunului mobil 
„Instalatie de valorificare a 
Cenusii de pirita prin metoda 
flotatiei” este in suma de 21.698 
euro exclusiv TVA (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunul mobil 
descris anterior, o reprezinta 
sentinta din data de 21.11.2016 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 41119/3/2016 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti. 
Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
țului nr.7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 18.12.2017 orele 15:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei si sa 
achite caietul de sarcini in suma 
de 1000 lei. Contul unic de insol-
vență al debitoarei SC SGF 
Group Managment SRL este: 
RO35RNCB0482078078260001 
deschis la Banca Comerciala 
Romana.Invităm pe toti cei care 
vor să participe la şedinţa de lici-
taţie să depună oferte de cumpă-
rare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație/
caietul de sarcini cu cel putin 2 
orele inainte de ora licitatiei la 
adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunului mobil sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege.Relaţ i i  la  te lefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. 

l Lichidator judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, 
asociate prin contract, Yna 
Consulting SPRL ŞI Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, 
jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie 
publică cu strigare pentru 

vânzarea bunurilor mobile şi 
imobile existente în proprietatea 
debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, cu sediul în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.I.C.Brătianu, 
nr.11, parter, camera 2, judeţul 
Mehedinţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Mehe-
dinţi sub nr.J25/276/2012, având 
cod de identificare fiscală 
nr.6633311, aflată în procedura 
de faliment, conform sentinţei 
nr.177/2016 din şedinţa publică 
din data de 16.05.2016 pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosar nr.6902/101/2012, după 
cum urmează: 1.*Teren intra-
vilan cu St= 5.564mp, nr. cadas-
tral 30243, Structura metalică-  
hala cu Sc= 2.524mp şi Su= 
2.406mp situată în Caransebeş, 
str.Ardealului, FN, Judeţul 
Caraş-Severin*, la preţul de 
p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  d e 
183.848,00Euro (echivalentul în 
lei la cursul BNR din ziua plăţii), 
valoarea nu include TVA; 
2.*Sistem de Cântărire AE60/16 
de 80 tone, la preţul de pornire a 
licitaţiei de 3.261,00Euro exclusiv 
TVA; 3.*Sistem de Cântărire 
AE60/16 de 60 tone, la preţul de 
p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  d e 
1.569,00Euro exclusiv TVA. Lici-
taţia va avea loc la punctul de 
lucru al debitoarei situat în locali-
tatea Timişoara, str.Enric Baader, 
nr.13, jud.Timiş, la data de 
09.01.2018, ora 13.00, iar în cazul 
în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, licitaţia va fi reluată, în 
aceleaşi condiţii, la data de 
16.01.2018, ora 13.00, la data de 
23.01.2018, ora 13.00, la data de 
30.01.2018, ora 13.00, la data de 
06.02.2018, ora 14.00, respectiv 
la data de 13.02.2018, ora 13.00. 
Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea 
caietului de sarcini şi consem-
narea unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei, 
până la începerea licitaţiei în 
contul  unic de insolvenţă 
deschis la Banca Comercială 
Carpatica, sub nr.RO 98 CARP 
0360 0076 6158 RO01. Invităm 
pe toţi cei care vor să se prezinte 
la  şedinţa  de  l i c i taţ ie  la 
termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi până la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Somăm pe toţi cei 
care pretind vreun drept asupra 
imobilelor să anunţe lichida-
torul judiciar înainte de data 
stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevă-
zută de lege. Informaţii supli-
mentare privind bunurile scoase 
la licitaţie, la telefoanele: 
0252.328.293, 0744.528.869, 
0252.354.399, 0742.592.183, 
0256.220.827 sau 0745.267.676 
şi pe site-urile: www.ynaconsul-
ting.ro şi www.consultant-insol-
venta.ro.

l Lichidatorul judiciar, societăţi 
profesionale de insolvenţă, 
asociate prin contract, Yna 
Consulting Sprl Şi Consultant 
Insolventa SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, 
jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie 
publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor mobile 
(mijloace fixe şi obiecte de 
inventar localizate în Timişoara, 
str.Ovidiu Cotrus, nr.24, Judeţul 
Timiş) existente în proprietatea 
debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, cu sediul în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr. 
11, parter, camera 2, judeţul 
Mehedinţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Mehe-
dinţi sub nr. J25/276/2012, având 
cod de identificare fiscală 
nr.6633311, aflată în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, conform 
sentinţei nr.177/2016 din şedinta 
publică din data de 16.05.2016 
pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinţi în dosar nr.6902/101/2012, 
după cum urmează: sunt scoase 
la vânzare bunurile mobile exis-
tente în patrimoniul debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL, 
constând în mijloace fixe şi 
obiecte de inventar localizate în 
Timişoara, str.Ovidiu Cotrus, 
nr.24, Judeţul Timiş. Lista acestor 
bunuri poate fi consultată la 
sediul lichidatorului judiciar, 
precum şi pe site-ul lichidatorului 
judiciar www.ynaconsulting.ro şi 
www.consultant-insolventa.ro. 
Valorificarea bunurilor mobile se 
va face individual, prin licitaţie 
publică cu strigare. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile descrise mai sus 
îl reprezintă Sentinţa nr.177/2016 
din şedinţa publică din data de 
16.05.2016, pronunţata de Tribu-
nalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul 
6902/101/2012, prin care s-a 
dispus deschiderea procedurii de 
faliment împotriva debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de achiziţionarea caietului de 
sarcini şi consemnarea unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei, până la înce-
perea licitaţiei în contul unic de 
insolvenţă deschis la Banca 
Comercială Carpatica, sub nr.RO 
98 CARP 0360 0076 6158 RO01. 
Licitaţia pentru bunurile mobile 
va avea loc la punctul de lucru al 
debitoarei situat în localitatea 
Timişoara, str.Enric Baader, 
nr.13, jud.Timiş, la data de 
09.01.2018, ora 13.00, iar în cazul 
în care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, licitaţia va fi reluată, în 
aceleaşi condiţii, la data de 
16.01.2018, ora 13.00, la data de 
23.01.2018, ora 13.00, la data de 
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30.01.2018, ora 13.00, la data de 
06.02.2018, ora 13.00, respectiv la 
data de 13.02.2018, ora 13.00. 
Informaţii suplimentare privind 
bunurile scoase la licitaţie, la tele-
f o a n e l e :  0 2 5 2 . 3 2 8 . 2 9 3 , 
0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 şi pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro şi www.consul-
tant-insolventa.ro.

l Comuna Moneasa, în baza 
HCL din 14.12.2017 scoate în 
data de 22.12.2017, ora 10.00, la 
licitație publică cu strigare (lici-
tația a I a)  a următoarelor:1. 
Apartament situat în Moneasa, 
Bl.30, et.III, ap.24, CF 300021 
-C1-U25 Arad compus din: 1 
cameră, baie, bucătărie, antreu, în 
suprafață construită de 34 mp şi 
utilă de 22mp (calculată) aparta-
mentul fiind înregistrat în CF 
300021 -C1-U25, Moneasa la 
valoare de piață recomandată este 
de 14.992lei.2. Apartament situat 
în Moneasa, bl.30, et.IV, ap.25, 
CF 300021 -C1 -U26 compus din: 
1 cameră, baie, bucătărie, antreu, 

în suprafață construită de 34mp 
şi utilă de 22,72mp (calculată) 
apartamentul fiind înregistrat în 
CF 300021-C1-U25 Moneasa, a 
cărei valoare de piață recoman-
dată este de 13.962lei.În vederea 
participării la licitație, cei intere-
sați pot achiziționa caietele de 
sarcini de la sediul Primăriei 
Comunei Moneasa.Ofertele de 
participare la licitație însoțite de 
toate actele şi dovezile prevăzute 
în caietul de sarcini şi dovada 
achitării taxei de participare de 
10% din prețul de pornire a licita-
ției se depun la sediul Primăriei 
Comunei Moneasa până cel târziu 
în preziua licitației ora 12.00.

PIERDERI  
l Subscrisa Policolor SA cu sediul 
in Bucuresti, Bdul.Theodor 
Pallady nr.51, sector 3, inregistrata 
la Oficiul Registrului Comertului 
Bucuresti de pe langa Tribunalul 
Bucuresti sub nr.J40/ 205/ 1991, 
Cod de Identificare Fiscala (CIF) 
RO326318, declara pierdut certifi-
catul constatator nr. 22854 din 

22.01.2015, emis de Oficiul Nati-
onal al Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Bucuresti, 
pentru punctul de lucru situat in 
Municipiul Sibiu, str.Lunga, nr.8, 
ap.2, judetul Sibiu.

l Pierdut Card ADR emis pe 
numele Mocanu Gheorghe 
Cosminel. Il declar nul.

l SC Eurocooling Construct SRL, 
CUI:21195860, J40/3860/2007, 
sediul Bucureşti, sector 3, Cal.
Călăraşilor, 244, bloc S21, ap.35, 
declar pierdute Certificatele 
Constatatoare pentru sediu şi 
punctul de lucru din Strada 
Orzari, nr.3, sector 2, Bucureşti. Le 
declar nule.

l Pierdut Atestat de marfă, Certi-
ficat de pregătire profesională cu 
nr.G00172052J/0351809000 şi 
certificat ADR nr.082651 pe 
numele Alexandru Vasile. Le 
declar nule.

l Pierdut certificat constatator nr. 
10507 eliberat de O.R.C. Mehe-

dinți la data: 11.06.2017 pe numele 
Șutoi Ghe. Ionel- Marian– P.F.A. 
Se declară nul.

l Rom Cargo S.R.L., cu sediul în 
Dr.- Tr. Severin, Spl. Mihai Viteazu, 
nr. 2, bl. TV3, sc. 1, ap. 4, C.U.I. 
14032010, J25/126/2001, declară 
pierdute certificatele constatatoare 
de la infiinţarea firmei. Se declară 
nule. 

l Declar pierdut certificatul de 
membru în Colegiul Farmaciştilor, 
promoţia 2011, seria B nr. 16340, 
din data de 19.01.2012 pe numele 
Roxana Petrescu.

l Pierdut certificat de membru 
Colegiul Medicilor Dentişti, RU 
Seria ADK nr. 21, emis în data de 
23.05.2007 de Colegiul Teritorial 
Ilfov pe numele Boca Georgeta. Îl 
declar nul.

l Se declară pierdut şi nul certifi-
catul constatator emis la data de 
13.01.2016 de Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti pentru soci-
etatea Pan Express S.R.L., înma-

triculată la O.R.C. sub nr. 
J40/8626/2001, având C.U.I. 
14233022, pentru punctul de lucru 
situat în mun. Câmpina, str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 35, jud. Prahova.

l Pierdut: contract de vânzare cu 
plata în rate nr. 24146 din 1992, 
proces verbal adiacent, schema 
imobilului, eliberat de Cotroceni 
S.A., pe numele Vladu Aristică.

l Pierdut legitimaţie permis acces 
Aeroport Henri Coandă Otopeni 
pe numele Irimescu Ioan P.F.A., pe 
data de 13 dec. 2017.

l Declar pierdut şi nul Ordin 
constatarea dreptului de proprie-
tate privată teren nr. 1234 din 6 
noiembrie 2006, eliberat de Prefec-
tura Ilfov pe numele Tudor Petra.

l Pierdut acte remorcă auto cu nr. 
B-37-CZT, nr. identificare 
VAPB0000000224712, reprezen-
tând act vânzare- cumpărare şi 
fiscal Administraţia Financiară, 
vânzător: Călin Vasile- Doru, 
cumpărător: Bucur Gheorghe.


