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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul. Mamaia 
nr. 96, judeţul Constanţa organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de conducere, de 
personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -Şef formaţie 
muncitori gr. I la Formaţia întreţineri 
clădiri şi instalaţii din Administrativ, 
diplomă de licenţă a învăţământului 
tehnic şi 2 ani vechime în specialitate 
sau diplomă de absolvire a învăţă-
mântului superior de scurtă durată şi 
3 ani vechime în specialitate=1 post. 
Termen de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul unităţii sanitare, 
până la data de 15.01.2018, orele 
15.30. Concursurile se vor desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
27.02.2018, începând cu ora 10.00; 
-Proba de interviu în data de 
02.03.2018, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfăşurare: la sediul unităţii 
sanitare. Relaţii suplimentare: la 
sediul unităţii sanitare. Persoane de 
contact :  P.c .c .  Semco Vera , 
tel.0241660390/ interior 107.

l Primăria comunei Miloşeşti, 
județul Ialomița, în baza prevederilor 
Legii 188/1999(r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
în data de 11 ianuarie 2018 ora 10.00 
(proba scrisă) şi în data de 15.01.2018 
ora 10.00 (interviul) , la sediul Primă-
riei comunei Miloşeşti,județul 
Ialomița, concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarei  funcţii publice 
de execuţie temporar  vacante: 
Inspector, clasa I, grad profesional 
asistent–Compartimentul Cadastru.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa 
postului: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, vechimea in specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice de execuție-1 an. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999  privind  Statutul  
funcţionarilor  publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
Dosarele vor fi depuse până la data 
de 05 ianuarie 2018, ora 16.00. 
Pentru relaţii suplimentare şi biblio-
grafie cei interesaţi se vor adresa la 
sediul Primăriei comunei Miloşeşti 
sau la telefon 0243/245277, persoană 
de contact Nicula Silviu Dragoş-se-
cretar, telefon 0762205485.  

l Primăria comunei Miloşeşti, 
județul Ialomița, în baza prevederilor 
Legii 188/1999(r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
în data de 29 ianuarie 2018 ora 10.00 
(proba scrisă) şi în data de 31.01.2018 
ora 10.00 (interviul) , la sediul Primă-
riei comunei Miloşeşti,județul 
Ialomița concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante: Refe-
rent, clasa III, grad profesional asis-
tent-Compartimentul achizitii 
publice;condiţiile specifice prevăzute 
în fişa postului:studii medii liceale 
absolvite cu diploma de bacalaureat, 
vechimea in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice 

de executie-6 luni; Inspector, clasa I, 
grad profesional principal–Compar-
timentul asistență socială; condiţiile 
specifice prevăzute în fişa postului:s-
tudii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
vechimea in specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice 
de execuție-5 ani.Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999  privind Statutul funcţiona-
rilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare;Dosarele vor 
fi depuse până la data de 17 ianuarie 
2018, ora 16.00.Pentru relaţii supli-
mentare şi bibliografie cei interesaţi 
se vor adresa la sediul Primăriei 
comunei Miloşeşti sau la telefon 
0243/245277, persoană de contact 
Nicula Silviu Dragoş - secretar,te-
lefon 0762205485.  

l Liceul Tehnologic Special 
Beethoven, cu sediul în localitatea 
Craiova, strada Beethoven, numărul 
2, județul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante (normă 
întreagă/perioadă nedeterminată) din 
sectorul bugetar în conformitate cu 
art.7 alin. (4) aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014, în cadrul insti-
tuţiei: Administrator Financiar Grad 
I. Condiţii specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor: studii supe-
rioare economice de lungă durată cu 
diplomă de absolvire/studii universi-
tare cu diplomă de licență şi master; 
vechime în exercitarea funcției de 
contabil- minim 6 ani; cunoştințe 
operare PC (Windows, Microsoft 
Office, Internet Explorer); utilizarea 
softurilor specializate în domeniul 
contabilității; Magaziner tr. I. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor: studii medii 
(liceul cu diplomă de bacalaureat), 
vechime în muncă- minim 6 ani; 
cunoştințe operare PC (Windows, 
Microsoft Office, Internet Explorer). 
Data limită până la care candidaţii 
vor depune dosarul de concurs este 
16 ianuarie 2018, ora 12.00, la sediul 
instituței. Concursul se va organiza 
astfel: proba scrisă- data: 23 ianuarie 
2018, ora 9.00, proba practică- data: 
30 ianuarie 2018, ora 9.00; interviu- 
data: 05 februarie 2018, ora 9.00. 
Relaţii suplimentare la sediul Lice-
ului Tehnologic Special Beethoven 
Craiova, persoană de contact: Vana-
ucec Georgeta,  secretar şef , 
tel.0251.411.451. 

l Liceul Tehnologic Special 
Beethoven, cu sediul în localitatea 
Craiova, strada Beethoven, numărul 
2, județul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante (normă 
întreagă/perioadă nedeterminată) din 
sectorul bugetar în conformitate cu 
art.7 alin. (4) aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014, în cadrul insti-
tuţiei: Administrator Financiar Grad 
I. Condiţii specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor: studii supe-
rioare economice de lungă durată cu 
diplomă de absolvire/studii universi-
tare cu diplomă de licență şi master; 

vechime în exercitarea funcției de 
contabil- minim 6 ani; cunoştințe 
operare PC (Windows, Microsoft 
Office, Internet Explorer); utilizarea 
softurilor specializate în domeniul 
contabilității; Magaziner tr. I. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor: studii medii 
(liceul cu diplomă de bacalaureat), 
vechime în muncă- minim 6 ani; 
cunoştințe operare PC (Windows, 
Microsoft Office, Internet Explorer). 
Data limită până la care candidaţii 
vor depune dosarul de concurs este 
16 ianuarie 2018, ora 12.00, la sediul 
instituței. Concursul se va organiza 
astfel: proba scrisă- data: 23 ianuarie 
2018, ora 9.00, proba practică- data: 
30 ianuarie 2018, ora 9.00; interviu- 
data: 05 februarie 2018, ora 9.00. 
Relaţii suplimentare la sediul Lice-
ului Tehnologic Special Beethoven 
Craiova, persoană de contact: Vana-
ucec Georgeta,  secretar şef , 
tel.0251.411.451. 

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, județul Mara-
mureş, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de conducere - 
din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Sighetu 
Marmației. Concursul se desfăşoară 
cu respectarea prevederilor H.G 
nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. -1 post şef 
birou -Biroul relații cu publicul -în 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului s Sighetu Marmației; -1 
post şef birou -Biroul administrativ 
-în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Sighetu 
Marmației. Data desfăşurării concur-
sului: -proba scrisă în data de 
23.01.2018, ora 10.00; -proba interviu 
în data de 26.01.2018, ora 10.00. 
Condiţii de participare: Generale: 
prevăzute în H.G nr.286/2011 (*actu-
alizată*). Specifice: -Biroul relații cu 
publicul: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
l icenţă ;  -vechime în  muncă 
-minimum 3 ani; -Biroul adminis-
trativ: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiințelor  economice sau 
studii tehnice; -vechime în muncă 
-minimum 3 ani; -curs de achiziții 
publice. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei camera 6 în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a al României. Relaţii suplimen-
tare  la  numărul  de te lefon: 
0262.311.001 interior 138.

l UM 0599 Ploieşti scoate la 
concurs/examen, în vederea înca-
drării din sursă externă, 1 (un) post 
de personal contractual, specialitatea 
şofer, absolvent de minim studii 
liceale, cu diplomă de bacalaureat. 
Concursul/examenul se va desfăşura 
începând cu data de 16.01.2018, ora 
10.00, la sediul UM 0599 Ploieşti, din 
Ploieşti, str.Gheorghe Grigore Canta-
cuzino, nr.257, judeţul Prahova. 
Data-limită până la care se pot 

depune actele pentru dosarul de 
concurs: 15.01.2018, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00-
16.00, la telefon: 0244.406.411- 
compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Grupării de Jandarmi Mobile 
„Matei Basarab” Ploieşti.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa 
localitatea Bucureşti, Şos.Vergului, 
Nr.12, Sector 2, organizează la sediul 
spitalului concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
contractuale de execuţie, perioadă 
nedeterminată,  conform HG 
nr.286/2011, de: -1 post asistent 
medical principal igienă şi sănătate 
publică- pl-  Spital; -1 post asistent 
medical principal generalist- pl- 
Compartiment ATI; -1 post asistent 
medical principal generalist- pl- Bloc 
operator; -1 post asistent medical 
principal- pl- Cabinet diabet zaharat, 
nutriţie şi boli metabolice; -1 post 
asistent medical principal radiologie 
şi imagistică medicală- pl- Laborator 
Radiologie şi imagistică medicală; -1 
post asistent medical generalist- pl- 
Camera de gardă; -1 post asistent 
medical radiologie şi imagistică 
medicală- pl- Laborator Radiologie şi 
imagistică medicală; -1 post asistent 
medical generalist debutant- pl- 
Cabinet recuperare, medicină fizică şi 
balneologie; -0.5 post asistent medical 
de laborator- pl- Serviciul Anatomie 
Patologică; -1 post infirmier- Secţia 
Alergologie şi imunologie clinică; -1 
post infirmier- Secţia Clinică medi-
cină internă; -1 post infirmier- Secţia 
Diabet zaharat, nutriţie şi boli 
metabolice; -1 post îngrijitoare- 
Camera de gardă; -1 post îngriji-
toare- Servicii comune spital; -1 post 
infirmieră- Secţia clinică obstetri-
că-ginecologie; -1 post brancardier- 
Camera de gardă; -1 post statistician 
medical principal- Compartimentul 
evaluare şi statistică medicală; -1 post 
registrator medical debutant- Birou 
internări-externări; -1 post referent 
specialitate debutant- Comparti-
mentul managementul calităţii şi 

serviciilor medicale; -1 post referent 
specialitate I- Compartimentul 
managementul calităţii şi serviciilor 
medicale. Condiţiile generale şi speci-
fice: Asistent medical principal gene-
ralist, radiologie, igienă şi sănătate 
publică- PL: -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă; 
-5 ani vechime în specialitate; Asis-
tent medical generalist, radiologie- 
PL: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă; -6 luni 
vechime în specialitate; Asistent 
medical generalist debutant- PL: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă; -fără vechime; 
Asistent medical laborator- PL: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă; -6 luni vechime 
în specialitate; -cerinţe specifice- 
certificat de absolvire curs autopsier; 
Infirmier: -şcoală generală; -6 luni 
vechime în activitate; -curs infirmier 
organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România 
sau curs organizat de furnizori auto-
rizaţi de Ministerul Muncii Familiei 
şi Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii; Îngrijitoare: 
-şcoală generală, fără vechime; Bran-
cardier: -şcoală generală, fără 
vechime; Statistician medical prin-
cipal: -diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii 
medii; -examen pentru obţinerea 
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gradului de principal; -4 ani vechime 
în specialitate; Registrator medical 
debutant: -diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii 
medii; Referent de specialitate debu-
tant: -diplomă de licenţă în speciali-
tate; -fără vechime; Referent de 
specialitate I: -diplomă de licenţă; -6 
ani şi 6 luni vechime în specialitate. 
Data concursului: 25.01.2018, ora 
11.00 -proba scrisă; 30.01.2018 -inter-
viul, ora 11.00. Data-limită de depu-
nere a dosarelor: 15.01.2018, până la 
ora 15.00. Calendarul de desfăşurare 
a concursului, bibliografia şi tematică 
se afişează la sediul şi pe site-ul spita-
lului: www.spitalmalaxa.ro. Date de 
contact :  Ec.Anghel  Daniela, 
tel.021.255.50.85.

l Comuna Suharău, cu sediul în 
localitatea Suharău, comuna 
Suharău, judeţul Botoşani, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: Referent, clasa 
III, gradul profesional superior, 1 
post. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Suharău 
astfel: -Proba scrisă în data de 
29.01.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 31.01.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: medii cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime: 
minim 9 ani în specialitatea studiilor; 
-cunoştinţe de operare pe calculator: 
Microsoft Office, Internet -nivel 
mediu. 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 Suharău. Relaţii 
suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs: la sediul Primăriei 
Comunei Suharău, persoană de 
contact: Lucia Țirică secretar, telefon/
fax: 0231.623.002 /0231.623.000, 
e-mail: primaria_suharau@yahoo.
com.

l Inspectoratul de Jandarmi Jude-
ţean Timiş, cu sediul în localitatea 
Timişoara, judeţul Timiş, scoate la 
concurs în vederea încadrării, prin 
recrutare din sursă externă: -1 post 
contactual vacant de electromecanic, 
conform H.G.286/2011. Nivelul 
studiilor: -cel puţin şcoală generală; 
-studii de specialitate: electrome-
canic. Vechimea în specialitatea 
studiilor necesară ocupării postului: 
nu este cazul. Concursul se va desfă-
şura la sediul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Timiş, cu sediul 
î n  l o c a l i t a t e a  T i m i ş o a r a , 
str.G.Bariţiu, nr.19-21, judeţul Timiş, 
d u p ă  u r m ă t o r u l  c a l e n d a r : 
-10.04.2018, ora 09.00 -proba prac-
tică şi 13.04.2018, ora 09.00 –inter-
viul; -data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 15.01.2018, ora 
16.00. Date de contact: Serviciul 
resurse umane, telefon: 0256.490.990, 
0256.490.991 şi 0256.490.992, interior 
24507 şi 24557.

l Primăria Comunei Ciumeghiu, 
judeţul Bihor, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacante de 
inspector de specialitate -debutant în 
cadrul compartimentului financi-
ar-contabil. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.3 din HG nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar  vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale, modificată şi 
completată. Condiţii de participare 
sunt: -studii superioare specializarea 
finanţe, absolvite cu diplomă de 

licenţă; -vechimea nu este cazul. 
Termenul de depunere a dosarului 
pentru concurs este de 10 zile lucră-
toare de la data apariţiei anunţului. 
Dosarele se depun la secretariatul 
Primăriei Comunei Ciumeghiu. 
Concursul va avea loc în data de 
23.01.2018, ora 12.00, proba scrisă. 
Data şi ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Bibliografia şi alte 
relaţii suplimentare se găsesc la 
compartimentul achiziţii publice şi 
resurse umane al Primăriei Comunei 
Ciumeghiu.  Telefon număr: 
0755.033.610.

l Primăria Oraşului Recaş, cu sediul 
în Recaş, Calea Timişoarei, nr.86, 
județul Timiş, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuție, vacantă, de 
consilier juridic, clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul Comparti-
mentului Juridic 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 completările ulteri-
oare. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiințe juridice; -cunoştințe 
de programare/operare pe calculator 
- nivel mediu dovedite prin docu-
mente care să ateste deținerea 
competențelor (certificat/diplomă). 
Condiţii de desfăşurare: -concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
Oraşului Recaş, Calea Timişoarei, 
nr.86, astfel: -selecţia dosarelor -în 
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de depu-
nere a dosarelor; -proba scrisă în data 
de 29.01.2018, ora 10.00; -interviul în 
data de 31.01.2018, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraşului Recaş, judeţul 
Timiş. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G.611/2008, modificată 
şi completată de H.G.1173/2008 şi 
H.G.761/2017. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei Oraşului 
Recaş şi pe pagina de internet: www.
primariarecas.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul Primăriei 
Oraşului Recaş, la nr.de telefon: 
0356.177.278, fax: 0356.177.278 şi 
e-mail: primariarecas@yahoo.com.

l Grădinița cu Program Săptă-
mânal „Floarea de Lotus” Odoreu, 
judeţul Satu Mare, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de muncitor IM 
(cu atribuţii de bucătar), 1 normă, 
durată nedeterminată, conform legis-
laţiei în vigoare, având în vedere 
Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 
2014, în conformitate cu HG 
nr.286/2011. Concursul se organi-
zează în data de 23.01.2018, ora 
10.00, la sediul instituţiei din locali-
tatea Odoreu, strada Pionierilor, 
numărul 2, judeţul Satu Mare. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 15.01.2018, ora 12.00, la sediul 
instituţiei Grădiniţei cu Program 
Săptămânal „Floarea de Lotus” 
Odoreu, strada Pionierilor, numărul 
2. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă, 23.01.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu, 23.01.2018, ora 
13.00; -Proba practică, 23.01.2018, 
ora 14.00. Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului vacant, pe peri-

oadă nedeterminată, cu normă 
întreagă de muncitor IM: -Absolvent 
cu studii medii; -Vechime în speciali-
tate -minim 5 ani. Informaţii supli-
mentare la sediul instituţiei sau 
telefon: 0261.775.345.

l Şcoala Gimnazială „Sfântul 
Ierarh Luca” Sat Costeşti, cu sediul 
în localitatea Costeşti, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-administrator financiar -0,5 normă, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 23.01.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
26.01.2018, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare finalizate cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
ştiinţe economice; -nu este obligatorie 
o vechime minimă în specialitate; 
-cunoştinţe solide operare PC, 
programe financiar-contabile; -spirit 
organizatoric; -abilităţi de comuni-
care şi relaţionare; -capacitate de 
gestionare a timpului şi priorităţilor. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale „Sfântul Ierarh 
Luca” Sat Costeşti. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale 
„Sfântul Ierarh Luca” Sat Costeşti, 
persoană de contact: Dadanogu 
Diana, telefon: 0751.635.074, fax: 
0235.344.700, e-mail: scoalacostesti-
vaslui@yahoo.ro.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Informatică Teoretică , 
organizează, în ziua 02.02.2018, ora 
10, concurs pentru ocuparea  postului 
de Cercetător Ştiinţific gradul II, 
domeniul Electronică, Telecomuni-
caţii şi Nanotehnologii,  speciali-
tatea  Procesarea semnalelor 
biomedicale.

l Academia Romana - Filiala Iasi, 
Institutul de Informatica Teoretica, 
organizeaza, in ziua 02.02.2018, ora 
10:00, concurs pentru ocuparea 
postului de Cercetator Stiintific 
gradul II, domeniul Electronica, 
Telecomunicatii si Nanotehnologii, 
specialitatea Procesarea semnalelor 
biomedicale.Concursul se va desfa-
sura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune in termen de 30 de zile de la 
data publicarii anuntului. Informatii 
suplimentare se pot obtine de la 
secretariatul institutului si/sau de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
telefon: 0332106505/ 0332101115.

l Academia Română - Filiala Iaşi, 
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, 
organizează, în ziua de 5 februarie 
2018, ora 9, concurs pentru ocuparea 
postului de asistent cercetare ştiinţi-
fică în domeniul Istorie, specializarea 
Istorie contemporană. Concursul se 
va desfăşura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune în termen de 30 de 
zile de la data publicăriianunţului. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la Secretariatul Institutului şi/sau 
de la Biroul Resurse Umane, Salari-
zare ,  te lefon 0332.106172 / 
0332.101115.

l Institutul  Național  de  Endocri-
nologie „C.I.Parhon”, cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Aviatorilor, nr.34-38, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante în conformitate 
cu prevederile HG nr.286/2011, cu 

modificările şi completările ulteri-
oare: -1 (un) post asistent medical 
principal generalist şef, nivel studii S, 
vechime 5 ani ca asistent medical 
-perioadă nedeterminată, secția 
clinică de endocrinologie I „Guşă 
endemică şi complicațiile ei”; -1 (un) 
post asistent medical principal gene-
ralist şef, nivel studii S, vechime 5 ani 
ca asistent medical -perioadă nede-
terminată, secția clinică de endocri-
nologie IV „Patologie suprarenală şi 
a metabolismului osos”; -1 (un) post 
asistent medical principal generalist, 
nivel studii S, vechime 5 ani ca asis-
tent medical -perioadă nedetermi-
nată, secția clinică de endocrinologie 
VI „Patologie hipofizară şi neuroen-
docrină”; -1 (un) post asistent 
medical generalist, nivel studii PL, 
vechime 6 luni în specialitate -peri-
oadă nedeterminată, bloc operator; -1 
(un) post asistent medical, nivel 
studii PL, vechime 6 luni în speciali-
tate -perioadă nedeterminată, UTS; 
-1 (un) post asistent medical debu-
tant, nivel studii PL -perioadă nede-
terminată,  secț ia  c l inică de 
endocrinologie III „Patologie endo-
crino-metabolică”; -1 (un) post asis-
tent medical principal laborator, nivel 
studii PL, vechime 5 ani ca asistent 
medical laborator -perioadă nedeter-
minată, laboratorul de medicină 
nucleară; -2 (două) posturi asistent 
medical igienă, nivel studii PL, 
vechime 6 luni în specialitate -peri-
oadă nedeterminată, compartimentul 
de prevenire a infecțiilor asociate 
asistenței medicale; -1 (un) post regis-
trator medical debutant, nivel studii 
M -perioadă nedeterminată, biroul 
internări/externări-fişier; -1 (un) post 
brancardier, nivel studii G -perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post kinetote-
rapeut, nivel studii S, vechime 6 luni 
în specialitate -perioadă nedetermi-
nată, sala kinetoterapie. Concursul se 
va desfăşura la sediul unității din 
b-dul Aviatorilor, nr.34-38, conform 
calendarului următor: -17 ianuarie 
2018 -selecția dosarelor; -23 ianuarie 
2018, ora 11.00 -proba scrisă; -26 
ianuarie 2018, ora 11.00 -interviul. 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor la concurs: 16 ianuarie 2018, ora 
14.00. Relații suplimentare -Serviciul 
RUNOS, tel.021.317.20.41, int.258.

l Institutul  Național  de  Endocri-
nologie „C.I.Parhon”, cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Aviatorilor, nr.34-38, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale temporar vacante în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: -2 (două) 
posturi registrator medical, nivel 
studii M, vechime în activitate 6 luni 
-perioadă determinată, biroul inter-
nări/externări-fişier; -1 (un) post 
asistent medical debutant generalist, 
nivel studii PL -perioadă determi-
nată, secția clinică de endocrinologie 
I „Guşă endemică şi complicațiile 
ei”. Concursul se va desfăşura la 
sediul unității din b-dul Aviatorilor, 
nr.34-38, conform calendarului 
următor: -10 ianuarie 2018 -selecția 
dosarelor; -16 ianuarie 2018, ora 
11.00 -proba scrisă; -18 ianuarie 
2018, ora 11.00 -interviul. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 09 ianuarie 2018, ora 14.00. 
Relații suplimentare -Serviciul 
RUNOS, tel.021.317.20.41, int.258.

l Asoc.ICAM, cu sediul în comuna 
Pătrăuţi, nr.13, jud.Suceava, angajează: 
asistent relaţii publice şi îngrijitor 
clădiri. Limbi străine şi experienţă cu 
construcţii din lemn tip canadian 
cerute. Persoanele interesate vor 
depune CV-uri+foto la sediul asociaţiei 
sau pe mail: icamoffice@icamro.org. 
 

l Şcoala Gimnazială Vînju Mare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului de secretar în data 
23.01.2018. Dosarele se depun la 
sediul şcolii până la data de 
19.01.2018. Relatii suplimentare– tel. 
0252/350494.

l Liceul Teoretic  ,,Radu Popescu”  
cu sediul în Popeşti-Leordeni, Strada 
Leordeni   Nr. 52,  Județul Ilfov,  
organizează concurs pentru ocuparea 
postului: 1 post secretar - post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată. Studii: superioare sau liceu cu 
diploma  de bac sau postliceală cu 
specialitatea tehnician în activităţi de 
secretariat. Vechime: 0 ani;  2 posturi 
de îngrijitor - post vacant temporar 
pe perioadă determinată. Studii: 
gimnaziale sau medii (şcoala profesi-
onală, 10 clase, liceu). Vechime în 
muncă: minim 1 an; Cadrul legal: 
H.G. nr.286/23.03.2011,  modificată şi 
completată prin HG 1027/24.11.2014. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unității din Strada Leordeni Nr. 52, 
localitatea Popesti-Leordeni, jud. 
Ilfov, astfel: Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 26.01.2018,  orele 
09.00-11.00 la sediul unităţii.  Proba 
practică se va desfăşura în data de 
26.01.2018, începând cu ora 12:00, la 
sediul unității. Interviul se va desfă-
şura în data de 26.01.2018  la ora 
13.00.    Dosarele se depun la sediul 
unității din Strada Leordeni Nr. 52, 
localitatea Popeşti-Leordeni, jud. 
Ilfov, în perioada 15.01-19.01.2018, 
între orele 08.00-16.00. Data limită 
de depunere: 19.01.2018, orele 16.00. 
Date de contact: Tel.0214673423/ 
0723125822. În data de 22.01.2018, 
comisia de concurs va selecta dosa-
rele depuse, pe baza îndeplinirii 
condițiilor de participare la concurs.
Rezultatul selecției va fi afişat în data 
22.01.2018 ora 12.00 la sediul 
unității. Contestațiile cu privire la 
rezultatul selecției dosarelor se pot 
depune în data de 23.01.2018, până 
la orele 15.00, la secretariatul unității.

CITAŢII
l Judecătoria Sibiu.  Calea 
Dumbrăvii, Nr.30, Sala B. Dosar 
nr.5138/306/2016. Citaţie emisă la 
04.12.2017. Balosan Bogdan este 
chemat în această instanţă, camera 
Sala B, în ziua de 18.01.2018, 
Completul C9 Civil, ora 9:00, în cali-
tate de Pârât, în proces cu DEKO 
INVEST SRL în calitate de Recla-
mant, revendicare imobiliară. În caz 
de neprezentare a părţilor, judecata 
se va face în lipsă, dacă se solicită în 
scris acest lucru de către una din 
părţi.

l În data de 25 ianuarie 2018 este 
citat la Judecatoria Iaşi Complet O2 
Ora 8.30 în Dosar nr 10419/245/2017 
numitul Creanga Alina Nadia  în 
proces cu Creanga Miluță, în calitate 
de pârâtă divorț cu minori. În caz de 
neprezentare se judeca în lipsă.

l În data de 11 ianuarie 2018 este 
citat la Judecatoria Iaşi Complet O2 
Ora 8.30 în Dosar nr 32736/245/2017 
numita Gaitan Andreea Georgiana  
în proces cu Predoi Mihaita în cali-
tate de pârâtă stabilire autoritate 
părintească, stabilire locuintă minor. 
În caz de neprezentare se judeca în 
lipsă.

l În data de 31 ianuarie 2018 este 
citat la Judecatoria Iaşi Complet C12 
M  O r a  8 . 3 0  î n  D o s a r  n r 
13145/245/2015 numitul Priteanu 
Marius – Ionuț  în calitate de parât 
divorț cu minori în proces cu 
Pruteanu Mihaela – Gabriela. În caz 
de neprezentare se judeca în lipsă.
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l Grigorescu Mihai cu ultimul 
domiciliu in municipiul Brasov, str. 
Lamaitei nr. 66, bl. 93, sc. C, ap. 5, 
Judetul Brasov, este citat pentru data 
de 12 ianuarie 2018, ora 08.30 la 
Judecatoria Ploiesti in proces civil de 
s u c c e s i u n e ,  d o s a r  c i v i l  n r. 
7547/281/2007, la cererea reclamantei 
Grigorescu Gh. Florica.

l Somație, Prin cererea  înregistrată 
pe rolul Judecătoriei Zărnești, sub nr. 
2899/338/2017, posesorii  Stefes - 
Ducar Maria, Bergmann Peter, 
Izbasa Lidia, Munteanu Pavel, Kraft 
Daniel, toți cu dom. procesual  ales la 
cabinet avocat Adrian Băcioiu au 
invocat dobândirea  prin uzucapiune 
a dreptului de proprietate  asupra  
cotei  indivize de proprietate  prin  
uzucapiune de 32/128 din imobilul 
înscris în CF. nr. 106912 a orașului 
Râșnov la A1, nr. Top. 214, teren 
suprafața de 673 mp., respectiv  
asupra  suprafeței de teren aferente  
acestei  cote de 168,25 mp. , la A1.1, 
top 214.Toți cei interesați  sunt  
somați să formuleze opoziție, cu 
precizarea  că, în caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii  în termen 
de o lună de la emiterea celei din 
urmă publicații. 

DIVERSE
l Via Insolv SPRL  Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244 519800, numită adminis-
trator judiciar conform sentinta 
nr.490  din data de 15.12.2017, 
pronunţată de Tribunalul Dambo-
vita, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
6854/120/2017, anunţă deschiderea 
procedurii generale a insolventei 
impotriva debitoarei IST ANIDAD 
SRL, cu sediul in loc.Targovis-
te,str.G-ral Matei Vladescu, nr.1, 
bl.21, et.4, ap.22, jud. Dambovita, 
J 1 5 / 1 6 0 / 2 0 0 8 ,  C U I 
23228190. Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de admitere a 
creantelor este 26.01.2018.Termenul 
limită pentru verificarea creanţe-
lor,întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 14.02.2018. Termenul 
pentru solutionarea contestatiilor si 
pentru afisarea tabelului definitiv al 
creanţelor este08.03.2018.Prima 
adunare a creditorilor la data 
de 19.02.2018, ora 13/30 la sediul 
administratoruluii judiciar.

l RNP-Romsilva, Administraţia 
Parcului Naţional Defileul Jiului RA, 
anunţă publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare a 
planului „Planul de Management 
Integrat al Parcului Naţional Defileul 
Jiului și al Sitului Natura 2000 Rosci 
0063 Defileul Jiului”, cu amplasa-
ment în Bumbești-Jiu, Schela, 
judeţul Gorj, Aninoasa, Petroșani, 
Vulcan, judeţul Hunedoara. Docu-
mentaţia care a stat la baza luării 
deciziei privind etapa de încadrare 
prin care planul se supune procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu poate 
fi consultată în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-16.00, și vineri, între orele 
9.00-13.00, la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Gorj, strada 
Unirii, nr.76, Tg.Jiu, Gorj. În lipsa 
observaţiilor justificate din partea 
publicului se va emite decizia etapei 
de încadrare.

l Intenţie de elaborare plan urba-
nistic de detaliu (PUD). Iniţiator: 
Rizoiu Petrișor. Amplasament: str.
Răsăritului, nr.11A-D, sector 6, 
București. Funcţiunea propusă: 
Imobil funcțiune mixtă (locuinţe+-
servicii).  Regim de înălţime: 
S+P+2E+M. Procent maxim de 
ocupare propus: POT =45%. Coefi-
cient maxim de utilizare propus: 

CUT =1.3. Publicul este invitat să 
transmită propuneri privind intenţia 
de elaborare a planului urbanistic de 
detaliu în perioada: 27.12.2017-
15.01.2018, până la aprobare în 
Consiliul Local Sector 6. Publicul 
interesat va putea consulta planul de 
reglementări pe site-ul Primăriei 
Sector 6 (www.primarie6.ro) sau 
direct, la Biroul de Studii Urbanistice 
din cadrul Primăriei Sector 6, Calea 
Plevnei, nr.147-149, sector 6, Bucu-
rești, telefon: 0376.204.319 (centrală)/ 
0376.204.147/0376.204.149.

ADUNĂRI GENERALE 
l Convocator. Cretu George Sorin,  
Administrator  Unic  a l  S .C. 
Te h n o u t i l a j  S . A . ,   C . U . I .  
406697/09.12.1992,  convoacă  
Adunarea Generală Extraordinară  a 
Acţionarilor în data de 28 ianuarie 
2018,  ora 12.00, la adresa : Şoseaua 
Mihai Bravu  Nr. 294,  bloc  6,  scara 
B, etaj 3,  apartament 49,  sector 3, 
București , conform Statutului Socie-
tătii ,  precum și Legii 31/1990,  
pentru toti acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 27 
ianuarie 2018,  cu urmatoarea   
ordine de zi: 1. Alegerea cadrelor de 
conducere  ale Societăţii : Adminis-
trator și Contabil Şef,  conform art. 
137 din Legea 31/1990 republicată . 
Propunerile se vor face în cadrul 
șediţei, de către acţionarii prezenti.  
2. Stabilirea modului de redistribuire 
a acţiunilor Societăţii, conform 
prevederilor art. 98 din Legea 
31/1990 republicată,  și ale Statutului 
Societăţii.  3.  Stabilirea reprezentării 
în justiţie a S.C. Tehnoutilaj S.A. ,  în 
dosarele aflate pe rol.  4.  Aprobarea  
cererii de chemare în judecată  a S.C. 
Indaco  S.A , pentru pretenţii  decur-
gând din întarzierea la plată  a 
preţului de vânzare a imobilelor 
(cladire+teren) și din neplata cotei-
parte din chiriile încasate până la 
data platţi acestui pret. 5. Propuneri 
de soluţii pentru un nou sediu. 6.  
Identificarea surselor de fonduri  
pentru  realizarea punctelor anteri-
oare. 7. Aprobarea intrării în insol-
venţă  a S.C. Tehnoutilaj  S.A.,  prin 
Procedura Generală prevazută de 
Legea nr. 85/2006, și propunerea  
administratorului  judiciar. La 
ședinta este obligatorie prezenta 
tuturor acţionarilor S.C. Tehnoutilaj 
S.A. Pot participa consilieri sau 
avocaţi, pentru clarificarea, conform 
legii, a tuturor problemelor legate de 
ordinea de zi.Acţionarii reprezen-
tând, individual sau împreună, cel 
putin 5% din capitalul social,  au 
dreptul de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a  Adunării Generale, 
precum și de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale, până cel 
tarziu la data de 13 ianuarie 2018. 
Fiecare Acţionar are dreptul să adre-
seze Administratorului Unic între-
bări privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunării Generale. Adunarea 
Generală a Acţionarilor se întrunește 
la a doua convocare , pe data de 29 
ianuarie 2018, ora 18.00, la aceeași 
adresă , Soseaua Mihai Bravu  Nr. 
294, bloc 6, scara B, etaj 3, aparta-
ment 49, sector 3, București. Admi-
nistrator Unic, Cretu George Sorin.

LICITAŢII
l Debitorul  SC Comsig SA – socie-
tate în dizolvare - lichidare, cu sediul 
în Sighisoara, str.Caraiman, nr.1, jud.
Mures, CIF:1225885, J26/176/1991, 
prin lichidator Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare bunul imobil la 
pretul diminuat cu 25% fata de 

pretul stabilit prin raportul de 
evaluare după cum urmează: 1.
Proprietate imobiliara situata in 
intravilanul Mun. Sighisoara, str. 
Caraiman, nr. 1, jud. Mures compusa 
din Cladire- Punct alimentare nr. 7 
avand suprafata construita de 79,31 
mp si suprafata utila de 70,21 mp; 
Sopron cu o suprafata construita de 
33,93 mp si teren intravilan cu S= 
109 mp, Nr. cadastral 1465/1/2 la 
pretul de 3.712,50 euro (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua platii, 
pret neafectat de TVA). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
procedează la vânzarea bunului 
imobil descris anterior, il reprezinta 
Rezolutia nr. 10313/27.07.2017 
privind inregistrarea procedurii de 
dizolvare cu lichidare si numirea 
lichidatorului SC Consultant Insol-
venta SPRL.Licitaţia va avea loc în 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
țului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de  
25.01.2018 orele 11:00.Pentru a 
participa la licitaţie, ofertanţii sunt 
obligaţi să depună la sediul ales al 
lichidatorului,din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți,  
t e l e f o n  ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  f a x : 
0252354399, sau email:office@
consultant-insolventa.ro; cel mai 
târziu până în data de 24.01.2018 
orele 16:00: o ofertă de cumpărare și 
dovada consemnării  cauţiunii de 
10% din preţul de pornire a licitaţiei 
pentru bunurile imobile pe care 
intenţionează să le cumpere, în 
contul SC Comsig SA deschis la 
BCR SA.Nr. cont: RO13RNCB 
0191015637860001; Să depună 
contravaloarea caietului de sarcină in 
sumă de 500,00 lei.Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunul imobil sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege.Relaţii la 
telefon-fax: 0742592183, 0756482035 
sau 0256/220827, email:office@
consultant-insolventa.ro;, site: www.
consultant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Solution Auto SRL, cu sediul 
in Dr.Tr.Severin, str.Calomfirescu, nr.7, 
bl.C3, sc.1, et.3, ap.15, jud.Mehedinti, 
CIF:17939392, J25/531/2005, scoate la 
vanzare: stoc de marfa – piese auto 
(flanse, filtre, kit reparatii, garnituri, 
bielete, bucse, inele, burduf planetare, 
pompe, role, cuzineti, rulmenti, bujii, 
senzori, etc.). Valoarea totala : 18.215 
euro exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor mobile  descrise anterior, o repre-
zinta hotararea nr. 14 din data de 
01.02.2017 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 4650/101/2016.Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi la data de 15.01.2018 
orele 14:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna 
o garanţie reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitaţie si sa achi-
ziționeze caietul de sarcini.Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la 
ședinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop și 
pâna la acel termen să depună oferte 
de cumpărare.Nota: Lista detaliata a 
stocului de marfa poate fi consultata 
pe site-ul www.consultant-insolventa.
ro la rubrica dosare, Solution Auto 
SRL, pozitia 10 sau la sediul lichidato-

rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului, nr.7A, jud.Mehedinti. 
Relatii la sediul lichidatorului judiciar, 
telefon 0756482035, tel . /fax  : 
0252354399, sau email: office@consul-
tant-insolventa.ro.

l S.C. Doroca S.A, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, dosar 
nr. 1508/40/2013 Tribunalul  Boto-
sani, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează:A. Imobil situat în 
Dorohoi, str. Brazi, nr.1 amplasat pe 
teren în concesiune de la municipiul 
Dorohoi, compus din:1. Restaurant 
Hotel Cabana Brazi cu subsol, parter 
și etaj cu s.c la sol de 701,10 mp;2. 
Magazie cu s.c. la sol de 34,30 mp;3.
Magazie si beci cu s.c. la sol de 97,20 
m.p.; Pretul de vanzare fiind de 
1.754.000 lei (382.400Euro ),TVA 
inclus(100%). B. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, Aleea Duzilor, nr. 
12, bl.E1-parter, în suprafaţă utila de 
245,50 mp(construita 266,90 mp).
Terenul în cota indiviza de 61,89 mp  
este concesionat de la municipiul 
Dorohoi la pretul  de 315.100 lei 
(68.700 Euro), TVA inclus  (100%).
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt, cu o zi inainte de data 
licitatiei, orele 15.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iași. LicitaţiA vA 
avea loc la SEDIUL LICHIDATO-
Rului JUDICIAR DIN IAŞI, STR.  
VASILE LUPU, NR. 43, JUD. IAŞI, 
ÎN data de 05.01.2018, orELE 14:00, 
și se va desfășura în conformitate cu 
PREVEDERILE Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din 
15.03.2016 si adunarEA creditorilor 
din 04.10.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare și 
desfășurare a licitaţiei. Garantia este 
in cuantum de 10 % din valoarea de 
vanzare. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la: C.I.I. POHRIB IONELA la 
t e l e f o a n e l e :  0 2 3 2 / 2 4 0 . 8 9 0 ; 
0742/109899, 0745308671, Fax 
0232/240890.

l Debitorul SC Bemati Cons S.R.L. 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Imobil 
situat în Bușteni, str. Pescăriei nr.2E, 
județul Prahova, compus din teren 
având suprafața de 4112mp și 
construcție edificată pe acesta 
«C1-Cladire Tehnico-administra-
tivă» cu o suprafață construită la sol 
de 69mp și desfășurată 138mp. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 84.750Euro. Prețul caietului de 
sarcini pentru imobilul af lat în 
proprietatea SC Bemati Cons SRL 
este de 1000 lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitației pentru imobilul 
arătat reprezintă 50% din valoarea 
exprimată în Raportul de Evaluare 
exclusiv TVA. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea 
î n  c o n t u l  n r.  R O 3 3 B R E L 
0002000634070100 deschis la Libra 
Internet Bank, Sucursala Ploiești 
până cel târziu cu 2 zile înainte de 
ședința de licitație ora 16.00, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației, -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de Sarcini 
pentru proprietatea imobiliară, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară, prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 11.01.2018 ora 14:00, iar 
dacă aceasta nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data, 18.01.2018; 
25.01.2018; 01.02.2018; 08.02.2018; 

15.02.2018 ora 14:00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiești, Str. Elena Doamna Nr.44A, 
Jud. Prahova. Pentru relații sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Rocada Mixt Com SRL, cu 
sediul in Dr.Tr.Severin, str. Indepen-
denței, nr.53, bl.1, sc.1, ap.5, jud.
M e h e d i n t i ,  C I F : 4 4 2 2 5 6 3 , 
J25/1206/1993, scoate la vanzare: 
stoc de marfa – *articole de imbra-
caminte- bluze, caciuli, camasi, 
pantaloni, geci, fulare etc.,  incalta-
minte si de uz casnic – bibelouri, 
farfurii, pahare, vaze, jucarii –breloc, 
fluier, telefon. Valoarea totala : 4.464 
euro exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile  descrise anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 130 din data 
de 12.05.2017 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4821/101/2016.Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data 
de 09.01.2018 orele 14:00.In cazul in 
care bunurile mobile nu vor fi adju-
decate, licitatia se va relua in data de 
23.01.2018, respectiv la data de 
06.02.2018, la aceeasi ora, in aceeasi 
locatie si in aceleasi conditii. 
Informam toti ofertanţii care vor să 
participe 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. Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la 
acel termen să depună oferte de 
cumpărare.Nota: Lista detaliata a 
stocului de marfa poate fi consultata 
pe site-ul www.consultant-insolventa.
ro la rubrica dosare, Rocada Mixt 
Com SRL, pozitia 7 sau la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii la 
sediul lichidatorului judiciar 
tel.0756482035/fax : 0252354399.

PIERDERI
l Pierdut Certificatul de inregistrare 
si certificatul constatator de la sediul 
social al persoana fizica autorizata 
(PFA) Litra V. Marcel, cu sediul in 
localitatea Pitesti, str. Nicolae 
Balcescu nr. 171 bl.D6 sc.A et.I ap.6, 
judetul Arges, inregistrata in Regis-
trul Comertului C.U.I. 26520074 nr. 
F03/129/12.02.2010. Le declar nule.

l SC Pixma SRL, cu sediul în 
Craiova, Aleea 2 Roznov, nr.14, jud.
Dol j ,  având CUI:23973747 , 
J16/1077/2008, declară pierdut și nul 
Certificatul de înregistrare seria B, 
nr.1477886, eliberat de ORC Dolj la 
data de 02.06.2008.

DECESE
l Institutul de Chimie Timi-
șoara al Academiei Române 
anunță cu tristețe trecerea la  
cele veșnice A ACAD. IONEL 
VALENTIN VLAD, Președinte al 
Academiei Române, distinsă 
personalitate a lumii științifice 
contemporane. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!


