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OFERTE SERVICIU
l Fabrica de cherestea din județul Hune-
doara, lângă Hațeg, angajează muncitori 
calificați /necalificați, salariul 2.500 /3.000Lei /
lună. Relații la tel.0744.665.656.

l SC Gospodarie Ştefăneşti SRL - Ilfov 
organizează în data de 19.11.2018 concurs 
recrutare pentru postul de Femeie de Serviciu. 
Detalii la 0721.490.200.

l Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Inter-
naţionale ION I.C. Brătianu, cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu, nr. 1- 3,corp A, 
etaj 7, sector 6, anunţă scoaterea la concurs: -1 
post vacant de inspector de specialitate gradul 
I în cadrul Compartimentului Financiar- 
Contabililitate, cu normă înreagă, perioadă 
nedeterminată. Relaţii în acest sens se pot 
obţine la telefon: 0771.227.115, sau la Secreta-
riatul Institutului, tel./fax. 021.316.96.61, în 
zilele de luni până vineri între orele 10:00- 
15:00.

l Spitalul Oraşenesc Harşova organizeaza 
concurs pentru ocuparea a doua posturi 
vacante de asistent medical in ambulatoriul 
integrat al spitalului la care au acces persoane 
fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele 
conditii specifice: studii -de specialitate (post-
liceala sanitara, studii superioare de speciali-
tate sau echivalare)/ vechimea in specialitate 
nu este obligatorie. Concursul va avea doua 
etape eliminatorii: selectia dosarelor 
(29.11.2018, 12.00, la sediul spitalului) si 
proba scrisa (07.12.2018, 12.00, in sala mica 
de consiliu a Primariei orasului Hirsova). 
Dosarele de concurs se vor depune la sediul 
Spitalului Orasenesc Harsova, comparti-
mentul RUNOS, pana pe 28.11.2018, ora 
15.00. Secretariatul comisiilor de concurs va fi 
asigurat de catre cons. jr. Andrei Dogaru 
(dogaru17@mail.com -0787311030). Anuntul 
integral cuprinzand bibliografia, tematica, 
precum si alte informatii referitoare la desfa-
surarea concursului pot fi gasite pe site-ul 
institutiei- www.spitalharsova.ro/anunturi.

l Direcţia generală management resurse 
umane din Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante de personal civil contractual, 
astfel: - un post de expert debutant în Biroul 

concepţie, metodică şi dezvoltare tehnici de 
testare din Secția strategii evaluare compe-
tenţă lingvistică standardizată la Centrul 
Naţional Militar de Testare Limbi Străine, cu 
locul de muncă în Bucureşti, strada Drumul 
Taberei nr. 7B, Sector 6, prevăzut cu studii 
universitare de licenţă în domeniul limbi 
străine şi studii universitare de master în 
specializarea limbi străine; - un post de consi-
lier debutant în Biroul management profil 
lingvistic standardizat din Centrul Naţional 
Militar de Testare Limbi Străine, cu locul de 
muncă în Bucureşti, strada Drumul Taberei 
nr. 7B, Sector 6, prevăzut cu studii universi-
tare de licenţă în domeniul limbi străine şi 
studii universitare de master în specializarea 
limbi străine; - un post şofer gr.I în Secţia 
psihologie operaţională -Bucureşti, structură 
subordonată Centrului naţional militar de 
psihologie şi sănătate comportamentală, cu 
locul de muncă în Bucureşti, bulevardul Iuliu 
Maniu nr. 13, Sector 6, prevăzut cu studii 
medii (liceale cu diplomă de bacalaureat). 
Probele de concurs: - proba scrisă, în data de 
10.12.2018, între orele 10.00-13.30; - interviul, 
în data de 13.12.2018, ora 10.00. Data limită 
de depunere a dosarelor -28.11.2018, ora 
16.00. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul Direcţiei 
generale management resurse umane, strada 
Drumul Taberei nr. 7B, Sector 6, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretariatului 
comisiei de concurs: telefon 021.319.58.58, 
interior 2677, 2829.

l Direcţia Regională de Statistică a Munici-
piului Bucureşti  organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante 
de expert  grad profesional superior, în cadrul 
Serviciului de Exploatare Aplicaţii, IT şi 
Administrare Baze de Date. Condiţii de parti-
cipare: -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul de licenţă mate-
matică sau informatică sau ingineria instala-
ţiilor; - vechime în specialitatea studiilor 
necesara exercitării funcţiei publice: minim 7 
ani. Desfăşurarea concursului va avea loc la 
sediul Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti, în data de 17 decem-
brie 2018 ora 10,00 proba scrisă, iar proba 
interviu va avea loc conform termenului legal. 
Dosarul de înscriere la examen trebuie să 

conţină în mod obligatoriu documentele 
prevazute la art.49 din  H.G. NR.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările si completările ulteri-
oare. Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publicării în  
Monitorul Oficial, la secretariatul comisiei de 
concurs la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti. Condiţiile 
de participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul DRSMB www.
bucuresti.insse.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la secretarul comisiei, Scîntei Elena 
-expert superior, telefon 021.313.20.81, şi la 
sediul Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru încadrarea unui post vacant de condu-
cere de personal civil contractual la UM 
01915 Cristian şi un post vacant de conducere 
de personal civil contractual la UM 01919 
Otopeni, astfel: -Contabil şef gradul I, 
modulul contabil şef al UM 01915 Cristian, 
studii superioare cu licenţă în domeniul 
economic, 5 ani vechime în muncă, 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor. -Contabil 
şef gradul I, modulul contabil şef al UM 
01919 Otopeni, studii superioare cu licenţă în 
domeniul economic, 5 ani vechime în muncă, 
3 ani vechime în specialitatea studiilor. 
Concursul se va desfăşura, la sediul U.M. 
01836 Otopeni, astfel: -28.11.2018, până la ora 

15.00 -data limită de depunere a dosarelor; 
-07.12.2018, începând cu ora 10.00 -proba 
scrisă; -13.12.2018, începând cu ora 10.00 
-interviu. Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul U.M. 01836, 
Strada Zborului nr. 1, localitatea Otopeni, 
Judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 int. 
229, de luni până vineri, între orele 07.00- 
15.00.

l Unitatea Militară 01919 Otopeni din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru încardarea  unui post de execuţie de 
personal civil contractual de tehnician IA la 
Formaţia reparaţii echipamente navigaţie, 
comanda focului, afişaje/ Atelier reparaţii 
avionică/ Secţie reparaţii şi lucrări complexe 
aeronave, studii medii, vechime 6 ani şi 6 luni. 
Concursul se va desfăşura, la sediul U.M. 
01919 Otopeni, stfel: -28.11.2018, până la ora 
15:00 -data limită de depunere a dosarelor; 
-07.12.2018, începând cu ora 10:00 - proba 
scrisă; -12.12.2018, începând cu ora 10:00 
-proba practică; -19.12.2018, începând cu ora 
10:00 -interviu. Depunerea dosarelor şi orga-
nizarea concursului se vor face la sediul U.M. 
01919, Strada Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, judeţul Ilfov, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la telefon: 
021.350.61.33/ int. 534/423, de luni până 
vineri, între orele 07:00 -15:00.

l Primăria Comunei Gorban, cu sediul în 
localitatea Gorban, comuna  Gorban, judeţul 
Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: şofer cu 
atribuţii de întreţinere şi utilizare a mijloa-
celor auto din cadrul UAT Gorban, post 
vacant contractual. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: gene-
rale; -vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: -Proba 
scrisă: data de 07.12.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -Proba interviu: data de 07.12.2018, 
ora 13.00, la sediul instituţiei. 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: Pintilie Laura, tel.0754.077.643.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Institutul 
de Cercetari Economice si Sociale “Gh.Zane”, 
organizează, în ziua de 19 decembrie 2018, 
ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului 
de cercetator stiintific grad II, in domeniul 
Economie, specializarea Crestere si dezvoltare 
economica. Concursul se va desfăsura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul 
de concurs se depune în termen de 30 de zile 
de la data publicării anuntului. Informatii 
suplimentare se pot obtine de la Secretariatul 
Institutului, si/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon 0332101115.

l Unitatea Militară Nr. 02433 Bucureşti 
(Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Mili-
tare), din Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concurs pentru ocuparea unor 
posturi vacante de execuţie, de personal civil 
contractual, de Cercetător ştiințific din cadrul 
Laboratorului biotehnologie şi medicină rege-
nerativă/ Secţia biofarmacie şi biotehnologie şi 
Cercetător ştiințific III din cadrul Biroului 
management activități de cercetare-inovare. 
Condițiile de concurs şi actele necesare 
înscrierii sunt afişate la sediul U.M.02433, 
strada Grigore Cobălcescu, nr.24-28, sector 1, 
Bucureşti, precum şi pe adresa de internet a 
unităţii: ccsmm.mapn.ro. Depunerea dosa-
relor şi organizarea concursurilor se vor face 
la sediul U.M.02433, strada Grigore Cobăl-
cescu, nr.24-28, sector 1, Bucureşti, până pe 
data de 14.12.2018, ora 15.00. Telefon de 
contact secretariat: 021.315.64.53.

l Direcţia Generală De Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului-Buzău, în temeiul 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează concurs 
pentru  ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1  post vacant  (peri-
oada nedeterminata) de Educator M Principal 
la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupați-
o n a l ă  R î m n i c u  S ă r a t  d i n  c a d r u l 
D.G.A.S.P.C.Buzau, astfel: Dată limită depu-
nere dosare, în data de 28.11.2018; Selecţie 
dosare,  în data de 29.11.2018, ora 10,00; 
Proba scrisă,  în data de 10.12.2018, ora 10,00; 
Interviu, în data de 14.12.2018, ora 10,00; 
Condiții: studii medii absolvite cu Diploma de 
Bacalaureat sau echivalentă; vechime în 
muncă-minim 4 ani. Persoană de contact: 
Cristea Iuliana-tel.0238/711051. Dosarele vor 
fi depuse până la data de  28.11.2018, ora 
16,30. Toate probele se desfăşoară la sediul 
instituţiei din  mun.Buzău, strada Bistriţei 
nr.41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului-Buzău, în temeiul 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează concurs 
pentru  ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post muncitor cali-
ficat (fochist), treapta profesională I-perioadă 
nedeterminată-la Centrul de recuperare şi 
reabilitare pentru persoane adulte cu 
handicap Rîmnicu Sărat, astfel: Dată limită 
depunere dosare, în data de 28.11.2018; 
Selecţie dosare,  în data de 29.11.2018, ora 
10,00; Probă practică,  în data de 10.12.2018, 
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ora 10,00; Interviu, în data de 14.12.2018, ora 
10,00; Condiții: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat sau şcoală profesio-
nală absolvită cu certificat de absolvire; 
atestat şi autorizație Inspecţia de Stat pentru 
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat 
(ISCIR)-vizată pe anul în curs; vechime în 
specialitate-9 ani.  Persoană de contact: 
Cristea Iuliana-tel.0238/711051. Dosarele vor 
fi depuse până la data de  28.11.2018, ora 
16,30. Toate probele se desfaşoară la sediul 
instituţiei din  mun.Buzău, strada Bistriţei nr. 
41,  jud. Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului-Buzău, în temeiul 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează concurs 
pentru  ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post vacant (peri-
oadă nedeterminată) de spălătoreasă la 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Vintilă 
Vodă din cadrul D.G.A.S.P.C.Buzău, astfel: 
Dată limită depunere dosare, în data de 
28.11.2018; Selecţie dosare,  în data de 
29.11.2018, ora 10,00; Proba practică,  în data 
de 10.12.2018, ora 10,00; Interviu, în data de 
14.12.2018, ora 10,00; Condiții: studii gene-
rale, studii profesionale, studii medii, absol-
vite cu Diplomă de absolvire  sau alt certificat 
echivalent; certificat de absolvire a unui curs 
de instruire privind “însuşirea noțiunilor 
fundamentale de igienă”. Persoană de 
contact: Nuțu Veronica-tel.0238/711051. 
Dosarele vor fi depuse până la data de  
28.11.2018, ora 16,30.  Toate probele se 
desfasoară la sediul instituţiei din  mun.
Buzău, strada Bistriţei nr. 41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului-Buzău, în temeiul 
H.G.nr.286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1  post vacant (peri-
oadă nedeterminată) de spălătoreasă  la 
Centru de Recuperare şi Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Handicap Stîlpu din 
cadrul D.G.A.S.P.C.Buzău, astfel: Dată limită 
depunere dosare, în data de 28.11.2018; 
Selecţie dosare,  în data de 29.11.2018, ora 
10,00; Proba practică,  în data de 10.12.2018, 
ora 10,00; Interviu, în data de 14.12.2018, ora 
10,00; Condiții: studii generale, studii profesi-
onale, studii medii, absolvite cu Diplomă de 
absolvire  sau alt certificat echivalent; certi-
ficat de absolvire a unui curs de instruire 
privind “însuşirea noțiunilor fundamentale 
de igienă”. Persoană de contact: Drăgostin 
Luminița-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de  28.11.2018, ora 16,30. 
Toate probele se desfasoară la sediul institu-
ţiei din  mun. Buzău, strada Bistriţei nr. 41, 
jud. Buzău.

l Primăria comunei Bogaţi, judeţul Argeş 
organizează în data de 7 decembrie 2018 ora 
10.00 - proba scrisă, concurs în vederea 
ocupării funcţiei contractuale de execuţie 
vacante de inspector de specialitate, gradul I, 
în cadrul compartimentului contabilitate. 
Data şi ora interviului se vor afişa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Condiţiile de parti-
cipare la concurs sunt următoarele: Condiţii 
generale prevăzute de art. 3 al Regulamen-
tului cadru aprobat prin HG 286/2011, 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 dome-
niul ştiinţelor economice; - vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcției 
- minimum 5 ani; - experiență în contabilitate 
bugetară minimum 3 ani. Dosarul de înscriere 
la concurs se depune până la data de 
28.11.2018 la sediul Primăriei comunei 
Bogaţi, judeţul Argeş. Condiţiile de desfăşu-

rare a concursului şi de participare la concurs, 
precum şi bibliografia sunt afişate la sediul 
Primăriei Bogaţi, anexa la anunţ. Relaţii 
suplimentare se obţin la sediul Primăriei 
Bogaţi, telefon: 0248655003.

l Direcția Generală de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti, orga-
nizează concurs, în data de 07.12.2018, în 
vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, 
pentru următoarele posturi vacante de natură 
contractuală de conducere în temeiul legal al 
H.G. 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare: •Centrul de Intervenții în Regim 
de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale - 1 
post şef centru. Condiții specifice de partici-
pare: - Studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul: asistenței sociale, 
economic, administrației  publice; - Vechime 
în specialitatea studiilor: minim 2 ani; - Expe-
riență in domeniul asistenței sociale: minim 2 
ani; - Abilităţi în organizarea şi participarea 
la incursiuni stradale, în vederea identificării 
şi evaluării cazurilor de cerşetorie, copii ai 
străzii, persoane adulte fără adăpost; - 
Empatie către persoanele aflate într-o situaţie 
nefavorabilă ( cazuri ce privesc violenţa în 
familie, abuz asupra copiilor, trafic de 
persoane/copii, etc.) - Diponibilitate pentru 
deplasări în teren pe timpul nopţii; - Permis 
de conducere categoria B vechime minim 1 
an. DIRECȚIA ECONOMICĂ: Creşa 
“Ghiocelul” 1 post şef centru. Condiții speci-
fice de participare: - Studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul:  
asistenței sociale, economic, administrației  
publice; - Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 2 ani; - Experiență de lucru în centre/
creşe pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 
ani,  minim 2ani; Formare continuă în dome-
niul educației timpurii; - Disponibilitate la 
program prelungit. • Directia de Protectie 
Sociala: Centrul de Îngrijire şi Asistență 
pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ana” 1 post 
şef centru; Condiții specifice de participare: - 
Studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul:  asistenței sociale, 
economic, administrației  publice; - Vechime 
în specialitatea studiilor: minim 2 ani; - Expe-
riență de lucru în centre pentru persoane 
adulte si/sau vârstnice cu sau fără dizabilități,  
minim 2ani; - Disponibilitate la program 
prelungit; Pentru a ocupa un post vacant, 
candidatul trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții generale prevăzute la art. 3 din 
REGULAMENTUL - CADRU privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale şi criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalui contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificat prin H.G. nr. 1027/2014: • Are 
cetățenie română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; • Cunoaște limba 
română, scris și vorbit; • Are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; • Are 
capacitate deplină de exercițiu; • Are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberată de medicul de familie sau 
de unitațile sanitare abilitate; • Îndeplinește 
condițiile de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor 
postului scos la concurs;• Nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau în legă-
tura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, 
care l-ar face incompatibil cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Candidații vor depune 
personal dosarele de concurs începând cu 
data de 14.11.2018 (data publicării anunțului)  
pe o perioadă 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, Bucu-
reşti, astfel: L - J: 9:00-15:00, V: 9:00-13:00. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conțină: 1. Cerere de înscriere la concurs. 2. 
Curriculum Vitae – model European. 3. 
Copie după actul de identitate. 4. Copie după 
diploma de studii. 5. Copie după alte acte 
care să ateste efectuarea unor specializări /
perfecționări; 6. 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 studiilor; 7.Adeverință/ fişă de 
post/ orice alt document care să ateste experi-
ența de lucru solicitată; 8. Copie după adeve-
rință care să ateste vechimea în muncă şi 
vechimea în specialitatea studiilor după data 
de 01.01.2011, eliberată de angajator şi extras 
REVISAL certificate conform cu originalul 
de către angajator (după caz eliberat de ITM); 
9. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise 
în cazier), sau o declarație pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; Candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o 
declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului. 10. 
Adeverința medicală, care atestă starea de 
sănătate corespunzătoare, (eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie sau de către unități 
sanitare abilitate) şi trebuie să conțină în clar 
numărul, data, numele emitentului, calitatea 
acestuia în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății; NOTĂ: Copiile după 
actele menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7, se 
prezintă însoțite de documentele originale, 
care se certifică pentru conformitate cu origi-
nalul de către secretarul comisiei de concurs, 
sau se prezintă copii legalizate de către candi-
dați. Concursul pentru ocuparea unui post 
vacant constă în 3 etape succesive: selecția 
dosarelor de înscriere, proba scrisă şi proba 
interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă. Proba scrisă şi interviul se susțin 
din bibliografia afişată pe site-ul institutiei, 
http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunita-
ti-angajare. Proba scrisă a concursului va 
avea loc în data de 07.12.2018, ora 10.00, iar 
interviul până în data de 13.12.2018, ora 1000 
(în maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise). Rezultatele selecției 
dosarelor se afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet în termen de maximum 
trei zile lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor. Rezultatele 
probei scrise şi a probei interviu se vor afişa la 
sediul instituției şi pe pagina de internet în 
termen de maximum o zi lucrătoare de la 
finalizarea fiecărei probe. Informații supli-
mentare în ceea ce priveste locația unde se va 
desfăşura concursul se pot obține la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială şi 
Protecția Copilului Sector 3 din Str. Parfu-
mului, nr. 2-4, sector 3, Bucureşti sau la 
numărul de telefon 0730.013.862.

l Ministerul Fondurilor Europene organi-
zează, în temeiul OUG 45/2008, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, în data de 28 
noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a unor funcții publice din cadrul 
Direcţiei coordonare SMIS şi IT, după cum 
urmează: Compartimentul Coordonare 
SMIS: •2 posturi de consilier, clasa I, grad 
profesional superior- administrator bază de 
date şi servere de aplicații (Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe 
de operare/ programare PC: Windows 
desktop şi server, Internet/ Intranet, Linux/ 
Unix, Rețele informatice, cunoştințe DBA în 
mediul Real Application Cluster ORACLE 
10g sau superior- nivel mediu; cunoştințe de 
limba engleză- nivel mediu; vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 7 ani) •1 post de consilier, 
clasa I, grad profesional superior-analist 
procese (Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; perfecţionări în domeniul 
fondurilor europene si/sau management de 
proiect dovedite prin deţinerea unui certificat/ 
atestat/ diplome emis în condiţiile legii; 
cunoştinţe de operare/ programare PC: 
Windows desktop si server, Internet/ Intranet, 
Reţele informatice- nivel bază; cunoştințe de 
limba engleză- nivel mediu; vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 7 ani). Compartimentul 
TIC și infrastructura SMIS: •expert, clasa I, 
grad profesional principal- administrator 
centru de date (Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare/
programare PC: Windows desktop si server, 
Internet/ Intranet– nivel mediu, Linux– Bază, 

Rețele informatice– Bază, mediu de virtuali-
zare VmWare– nivel bază; cunoştințe de 
limba engleza– nivel mediu; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 5 ani).
Testarea cunoştiințelor de operare/ progra-
mare PC şi de limbă engleză se va face în 
cadrul unor probe suplimentare eliminatorii, 
organizate în data de 27.11.2018. Data şi ora 
susţinerii interviului vor fi afişate odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, condiţiile gene-
rale, specifice şi bibliografia sunt afişate la 
sediul ministerului din Bld. Ion Mihalache 
nr.15-17, sector 1, Bucureşti şi pe site-ul 
ministerului www.fonduri-ue.ro.Dosarele pot 
fi depuse în termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la Direcţia generală managementul 
resurselor umane a Ministerului Fondurilor 
Europene. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la numărul de telefon: 0372.838.681.

l Ministerul Fondurilor Europene organi-
zează, în temeiul OUG 45/2008, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, în data de 27 
noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a unei funcții publice din cadrul 
Direcției generale juridice şi relația cu Parla-
mentul, Serviciul avizare contracte: •1 post de 
consilier juridic, clasa I, grad profesional 
superior (Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul juridic; cunoaş-
terea limbii engleze– nivel mediu; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 7 ani). Testarea 
cunoştiințelor de limbă engleză se va face în 
cadrul probelor concursului. Data şi ora susţi-
nerii interviului vor fi afişate odată cu rezulta-
tele la proba scrisă. Documentele necesare 
înscrierii la concurs, condiţiile generale, 
specifice şi bibliografia sunt afişate la sediul 
ministerului din Bld. Ion Mihalache nr. 15-17, 
sector 1, Bucureşti şi pe site-ul ministerului 
www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot fi depuse în 
termen de 8 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
Direcţia generală managementul resurselor 
umane a Ministerului Fondurilor Europene. 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la 
numărul de telefon: 0372.838.681.

l Ministerul Fondurilor Europene organi-
zează, în temeiul OUG 45/2008, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, în data de 29 
noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminata la Direcției de comunicare după 
cum urmează: Serviciul relații cu publicul şi 
mass-media: •1 post de expert, clasa I, grad 
profesional debutant (Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; curs de 
inițiere/ perfecționare/ calificare în domeniul 
fotografie dovedit cu certificat/ atestat emis în 
condițiile legii; cunoştințe de operare PC nivel 
bază, cunoaşterea limbii engleze- nivel de 
bază, vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice: nu este 
necesar); •1 post de expert, clasa I, grad 
profesional asistent (Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; perfecțio-
nări/ specializări în domeniul în domeniul 
comunicare/ relații publice dovedite prin 
certificat/ atestat/ diplomă, emise în condiţiile 
legii; în domeniul fonduri europene, dovedite 
prin certificat/ atestat/ diplomă, emise în 
condiţiile legii, cunoştințe de operare PC- 
nivel bază, cunoaşterea limbii engleze- nivel 
avansat; vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 1 an); •1 post de consilier, clasa I, 
grad profesional superior (Studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; cunoştințe 
de operare PC - Word, Excel, Power Point, 
Visio- nivel avansat, abilități prelucrare 
grafică, Adobe Photoshop şi/sau Corel Draw, 
cunoşterea limbii engleze- nivel bază,  
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minimum 7 ani). 
Serviciul comunicare instrumente structurale: 
•1 post de expert, clasa I, grad profesional 
principal (Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă;  curs de inițiere/ perfecțio-

nare/ calificare în domeniul fotografie dovedit 
cu certificat /atestat emis în condițiile legii; 
cunoştințe de operare PC- nivel bază, cunoaş-
terea limbii engleze– nivel de bază, vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 5 ani). Testarea 
cunoştințelor de IT şi limbă straină se va face 
în cadrul unei probe suplimentare elimina-
torii care se va organiza în data de 28.11.2018. 
Data şi ora susţinerii interviului vor fi afişate 
odată cu rezultatele la proba scrisă. Docu-
mentele necesare înscrierii la concurs, condi-
ţiile generale, specifice şi bibliografia sunt 
afişate la sediul ministerului din Bld. Ion 
Mihalache nr.15-17, sector 1, Bucureşti şi pe 
site-ul ministerului www.fonduri-ue.ro. Dosa-
rele pot fi depuse în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la Direcţia generală manage-
mentul resurselor umane a Ministerului 
Fondurilor Europene.

l Ministerul Fondurilor Europene organi-
zează, în temeiul OUG 45/2008, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, în data de 27 
noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă, 
concurs pentru ocuparea pe perioadă Direc-
ției generale managementul resurselor umane 
după cum urmează: Serviciul gestionare 
resurse umane: •1 post de consilier, clasa I, 
grad profesional superior (Studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; studii de 
perfecționare în domeniul fondurilor euro-
pene, dovedite prin deţinerea unui certificat/ 
atestat/ diplome emis în condiţiile legii; 
cunoştințe de operare PC nivel bază; Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 7 ani). Comparti-
mentul evidența informatizată a personalului: 
•1 post de consilier, clasa I, grad profesional 
superior (Studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; studii de perfecționare în 
domeniul fondurilor europene, dovedite prin 
deţinerea unui  certificat/ atestat/ diplome 
emis în condiţiile legii; cunoştințe de operare 
PC– nivel bază; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției publice: 
minimum 7 ani). Compartimentul sinteze, 
reglementări specifice şi soluționare contes-
tații în domeniul resurselor umane: •1 post de 
expert, clasa I, grad profesional principal 
(Studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; studii de perfecționare în dome-
niul fondurilor europene, dovedite prin deţi-
nerea unui certificat/ atestat/ diplome emis în 
condiţiile legii; cunoştințe de operare PC nivel 
bază; vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice: minimum 5 
ani). Testarea cunoştiințelor de IT se va face 
în cadrul probelor concursului. Data şi ora 
susţinerii interviului vor fi afişate odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Documentele 
necesare înscrierii la concurs, condiţiile gene-
rale, specifice şi bibliografia sunt afişate la 
sediul ministerului din Bld. Ion Mihalache nr. 
15-17, sector 1, Bucureşti şi pe site-ul ministe-
rului www.fonduri-ue.ro. Dosarele pot fi 
depuse în termen de 8 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la Direcţia generală managementul 
resurselor umane a Ministerului Fondurilor 
Europene. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la numărul de telefon:0372.838.681.

l Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
”Drobeta” al judeţului Mehedinţi, cu sediul în 
municipiul Dr. Tr. Severin, str. Portului  nr.2, 
organizează concurs pentru ocuparea a 2 
(două) posturi de execuţie contractuale 
vacante, respectiv muncitor calificat IV-I 
(bucătar), la Compartimentul Popotă- Servi-
ciul Logistic. Nivelul studiilor şi vechimea în 
specialitatea studiilor: a) minim studii gene-
rale; b) să aibă calificarea de bucătar obţinută 
prin şcoală de profil sau curs; c) vechime în 
muncă şi în specialitate: min.1 an. Concursul 
se va desfăşura la sediul Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă ”Drobeta” al 
judeţului Mehedinţi, strada Portului nr. 2, 
judeţul Mehedinţi şi va consta în 3 etape 
succesive: a) selecţia dosarelor de înscriere: 
maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea 
timpului de depunere a dosarelor de concurs; 
b) proba scrisă: 19.12.2018, ora 09.00; c) inter-
viul: 24.12.2018, ora 09.00. Înscrierea candi-
daţilor la concurs se face la sediul 
inspectoratului, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului. Relaţii 
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suplimentare se pot obţine de la Serviciul 
Resurse Umane, telefon 0252.311212, interior 
27101 sau 27002.

l Primăria comunei Davideşti, judeţul Argeş, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a func-
ţiilor publice de execuție vacante , după cum 
urmează: - Inspector, clasa I, gradul profesi-
onal superior , în cadrul compartimentului 
financiar-contabilitate. - Inspector, clasa I, 
gradul profesional asistent , în cadrul 
compartimentului agricol, fond funciar şi 
urbanism . -  Inspector, clasa I, gradul profe-
sional asistent , în cadrul compartimentului 
asistență socială şi stare civilă. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. Condi-
țiile de participare la concurs sunt: 1. 
Inspector, clasa I, gradul profesional superior 
, în cadrul compartimentului financiar-conta-
bilitate. a) studii universitare de licență  
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul adminis-
trației publice sau economic; b)  vechime de 
minimum 7 ani în specialitatea studiilor 
absolvite. 2. Inspector, clasa I, gradul profesi-
onal asistent , în cadrul compartimentului 
agricol, fond funciar şi urbanism. a)  studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în ramura ştiințelor inginereşti; b) 
vechime de minimum 1 an în specialitatea 
studiilor absolvite. 3.Inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent , în cadrul compartimen-
tului asistență socială şi stare civilă. a) studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul administrativ sau juridic. b) 
vechime de minimum 1 an în specialitatea 
studiilor absolvite. Concursul va avea loc în 
data de 17 decembrie 2018, ora 1000 – proba 
scrisă, în data de 19 decembrie 2018, ora 1000 
– interviul, ambele probe se vor desfăşura la 
sediul institiuției. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Primăriei comunei Davideşti 
în termen de 20 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului. Bibliografia şi actele 
necesare pentru dosarul de înscriere se pot 
obține la numărul de telefon 0248/298024, 
e-mail: primaria_davidesti@yahoo.com , fiind 
afişate la sediul instituției.

CITAŢII
l Judecătoria Corabia a stabilit termen de 
judecată pe 05.12.2018 în dosarul civil nr. 
1275/213/2018, având ca obiect divorţ şi 
pârâtă pe Toma Crina.

l Ticulescu (fostă Mureşeanu) Rodica este 
citată în calitate de pârâtă în dosarul civil 
nr.799/254/2016 la Judecătoria Mangalia în 
data de 23.01.2019 pentru dezbatere succe-
siune defunct Mureşeanu Nicolae şi Mure-
şeanu Dorica, ieşire din indiviziune, 
reclamantă Dumitru Mia.

l Bradea Mărioara, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Cristian, str. Lungă nr. 
108, jud. Braşov, este citată la Tribunalul 
Braşov, în data de 10.12.2018, sala T5, ora 
10:30, în calitate de pârât, în dosarul nr. 
14017/197/2017*, având ca obiect obligaţie de 
a face, în contradictoriu cu reclamanta Smart 
Price SRL.

l Tudor Valentin Claudiu şi Gantner Gilbert 
Andre, pârâți în dosarul 3970/183/2016 Tribu-
nalul Dolj, sunt chemați pe 11.12.2018, ora 
09.00, C2A.

l Popescu Horațiu este citat, în dosar nr. 
10840/288/2017, pentru termenul din 
23.11.2018, ora 9.00, la Judecătoria Rm. 
Vâlcea, în proces cu Popescu Elena Roxana - 
divorț.

l Iovănel Ana, cu ultimul domiciliu în 
comuna Dîrvari, jud. Mehedinţi, este chemată 
la Judecătoria Vînju Mare, str. Viilor nr. 5, 
dosar nr. 2802/332/2018, în ziua de 4 decem-
brie 2018, Completul C3, ora 9:00 în calitate 
de pârâtă, în proces cu Vasile Dan în calitate 
de reclamant, exercitarea autorităţii părin-
teşti. În caz de neprezentare a părţilor, se va 
putea trimite un înscris, judecata urmând a se 

va face în lipsă.

l Numitul Ionescu Vasile este citat în dosarul 
nr. 19476/302/2017 aflat pe rolul Judecătoriei 
sectorului 5 Bucureşti România (cu sediul în 
str. Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4, 
având ca obiect pretenţii. Părţi în dosar: 
MIVAS STAR SRL (reclamant), Ionescu 
Vasile (pârât). Următorul termen de judecată 
este în data de 04.12.2018, ora 09:00, complet 
C4 civil, camera P46, Judecătoria Sectorului 
5.  

DIVERSE
l Cabinet avocat Bratfanof Doina Mariana, 
Cod fiscal 29061197, anunta schimbarea 
sediului la adresa din Municipiul Tulcea, str. 
Fizician Nicolae Dinulescu, nr.10, jud. Tulcea.

l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L., in 
calitate de lichidator, cu sediul ales in Resira, 
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
jud. Caras - Severin, notifica inceperea proce-
durii de dizolvare si de lichidare a societatii 
“Zuza din Lupac Cooperativa Agricola”, 
inregistrata la ONRC sub nr. C11/2/2013. 
Creditorii debitoarei mai sus mentionate, pot 
depune declaratiile de creanta impreuna cu 
actele doveditoare la sediul ales al lichidato-
rului din Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et. 2, ap. 21, jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, in termen de 15 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentată prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al 
Goguta Store Com SRL desemnat prin inche-
ierea din data de 12.11.2018, pronunţată de 
Tribunalul Ilfov -  Secţia Civilă,  în dosar 
nr.1287/93/2018*, notificã deschiderea fali-
mentului prin procedură simplificată preva-
zută de Legea nr. 85/2014 împotriva I Goguta 
Store Com SRL, cu sediul social în Sat Olteni, 
Comuna Clinceni, Strada Ciorogârlei, Nr. 
44A şi 44B, Judet Ilfov, CUI 30806628, nr. de 
ordine în registrul comerţului J23/2996/2012.  
Persoanele fizice şi juridice care înregistrează 
un drept de creanţă împotriva Goguta Store 
Com SRL, vor formula declaraţie de creanţă 
care va fi inregistrată la grefa Tribunalul Ilfov 
- Secţia Civilă, cu referire la dosarul 
nr.1287/93/2018*, în urmatoarele condiţii: a) 
termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul creanţelor  
28.11.2018; b) termenul limita pentru verifi-
carea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comu-
nicarea tabelului preliminar al creanţelor 
08.01.2019; c) termenul limita pentru definiti-
varea tabelului creanţelor la 04.02.2019; d) 
data primei şedinţe a adunarii generale a 
creditorilor 14.01.2019, ora 14.00; e) adunarea 
generală a asociaţilor Goguta Store Com SRL 
la data de 23.11.2018, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului judiciar.

l Informare. Această informare este efec-
tuată de Administraţia Bazinală de Apă 
Banat, Timişoara, B-dul Mihai Viteazu, nr.32, 
tel.0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail@
dab.rowater.com, ce intenţionează să solicite 
de la Administraţia Naţională „Apele 
Române” aviz de gospodărire a apelor pentru 
desfăşurarea unor investiţii privind realizarea 
lucrării: „Refacerea lucrărilor calamitate la 
acumularea Oraviţa I, jud.Caraş-Severin”, 
lucrarea este amplasată în intravilanul locali-
tăţii Oraviţa-Barajul Oraviţa mică, respectiv 
albia râului Oraviţa în zona intravilanului 
localităţii, judeţul Caraş-Severin. Această 
investiţie este existentă din anii 1888, parte a 
complexului hidrotehnic Oraviţa, complex ce 
are următoarele funcţiuni: -apărarea împo-
triva inundaţiilor a localităţii Oraviţa; -asigu-
rarea unui debit de servitute în localitate în 
lungul rigolelor stradale; -agrement adiacent 
lacurilor. Principalele lucrări ce se impun 
pentru aducerea barajului în stare de funcţio-
nare în condiţii de siguranţă se referă la: 
-refacerea parametrului amonte în vederea 
etanşeităţii corpului barajului; -etanşarea 
fundaţiei prin prevederea unui pinten amonte 
încastrat în rocă sănătoasă; -refacerea zidăriei 
degradate de la parametrul aval; -mărirea 
capacităţii de evacuare a viiturilor prin 
amenajarea corespunzătoare a descărcăto-
rului de suprafaţă şi a golirii de fund; -preve-
derea unui disipator de energie la piciorul 
aval a descărcătorului de suprafaţă; -consoli-
darea corpului barajului prin injecţii cu lapte 
de ciment; -asigurarea sistemului de urmărire 

a comportării prin instalarea unor AMC. 
Scopul lucrărilor proiectate pentru regulari-
zare albie pr.Oraviţa: -Reabilitarea lucrărilor 
de aparare existente; -Consolidarea malurilor; 
-Igienizarea zonei. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţio-
nată. Persoanele care doresc să transmită 
observaţii, sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa de mai sus sau 
telefonic la nr.0744.790.539.

l Informare. Această informare este efec-
tuată de Administraţia Bazinală de Apă 
Banat, Timişoara, B-dul Mihai Viteazu, nr.32, 
tel.0256.491.848, fax: 0256.491.798, e-mail@
dab.rowater.com, ce intenţionează să solicite 
de la Administraţia Naţională „Apele 
Române” aviz de gospodărire a apelor pentru 
desfăşurarea unor investiţii privind realizarea 
lucrării: „Regularizare pârâu Slatina la Slati-
na-Timiş, jud. Caraş-Severin”, lucrarea este 
amplasată în intravilanul localităţii Slati-
na-Timiş, judeţul Caraş-Severin. Această 
investiţie este nouă. În perioada iunie-iulie 
2018 s-au produs inundaţii care au generat 
pagube semnificative populaţiei şi obiectivelor 
socio-economice şi de infrastructură datorită 
colmatării şi datorită unei secţiuni insufici-
ente pentru tranzitarea debitelor cu asigu-
rarea de depăşire de 1%. Apărările de mal 
existente care se află într-o stare avansată de 
degradare. Scopul lucrărilor proiectate pe 
pârâul Slatina: -Recalibrarea albiei; -Consoli-
darea malurilor; -Zid din beton armat pe 
malul drept; -Zid de sprijin existent de 
reparat pe malul stâng; -Apărare de mal din 
gabioane; -Praguri de fund din gabioane. 
Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodă-
rire a apelor pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii şi recoman-
dări se pot adresa solicitantului la adresa de 
mai sus sau telefonic la nr.0744.790.539.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Eurosantis Com Imvest S.A. 
Constanța, B-dul. Mamaia nr. 160, Subsol, 
J13/1893/2013, CUI 32155844. Convocare. 
Subsemnatul, Faina Gagos Dumitru, în cali-
tate de administrator unic al societății Euro-
santis Com Imvest S.A., convoacă adunarea 
generală ordinară a acționarilor Societății 
Eurosantis Com Imvest - S.A. (“Societatea”), 
persoană juridică română, cu sediul în 
Constanța, B-dul. Mamaia nr. 160, Subsol, 
județul Constanța, înregistrată la O.R.C. de 
pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. 
J13/1893/2013, având CUI 32155844, în data 
de 14.12.2018, ora 12.00, la sediul societății 
din Constanța, B-dul. Mamaia nr. 160, 
Subsol, județul Constanța, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Revocarea mandatului de 
administrator al d-nului. Faina Gagos 
Dumitru începând cu data de 14.12.2018 şi 
numirea unui nou administrator în persoana 
d-nului. Lupu Sorin, posesor al CI seria KT 
nr. 975779, CNP 1671220135061; 2. Diverse. 
În cazul în care la data şi la ora precizate se 
constată că nu sunt îndeplinite condițiile 
necesare pentru desfăşurarea Adunării Gene-
rale Ordinare, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi 
în acelaşi loc, în data de 15.12.2018, ora 12.00. 
La Adunarea Generală Ordinară vor parti-
cipa toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la data de 01.12.2018, stabilită că 
dată de referință. Acționarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari împuterni-
ciți cu procură specială, ce se va depune la 
sediul societății până la data de 13.12.2018. 
Administrator Unic, Faina Gagos Dumitru.

l Hotărârea Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor AGROMEC Vidra SA din 
data de 30.09.2018: Astăzi, 30.09.2018, ora 
10.00 a avut loc Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor Agromec Vidra S.A., la 
sediul societăţii, situat în com. Vidra, str. 
Calea Bucureşti nr.19, Judeţul Ilfov. Convo-
carea s-a făcut prin publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3322 şi 
în ziarele Bursa nr. 155(6216) din data de 
31.08.2018 şi Jurnalul Cotidian Naţional 

nr.197 (7509) din data de 31.08.2018. Sunt 
prezenţi un număr de 2 acţionari, înregistraţi 
în Registrul acţionarilor, conform listei 
privind prezenţa acţionarilor care deţin  
919541 acţiuni, reprezentând 91,9541% din 
capitalul social. În conformitate cu prevede-
rile Legii nr. 31/1990 –republicată şi modifi-
cată şi cu Actul constitutiv al societăţii, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor AGROMEC Vidra S.A., la a doua convo-
care, cu un procent de 91,9541% din capitalul 
social, aprobă: Art. 1. Consolidarea valorii 
nominale a unei acţiuni AGROMEC Vidra 
S.A. de la 0,10 lei /acţiune la suma de 500 lei/ 
acţiune şi reducerea numărului total de 
acţiuni de la 1000000 acţiuni la 200 acțiuni cu 
valoare nominală de 500 lei/ acțiune; Art. 2. 
Modificarea art.6 din Actul constitutiv 
conform celor de mai sus, acesta urmând a 
avea următorul conţinut: „Art.6 . Capitalul 
Social şi Acţiunile: Capitalul social al 
AGROMEC Vidra S.A. este de 100000 lei, 
subscris şi vărsat în întregime. Capitalul 
social este divizat în 200 acţiuni nominative, 
cu o valoare nominală de 500 lei fiecare.” Art. 
3. Procedura de consolidare cu acordarea 
dreptului fiecărui acționar ale cărui acțiuni 
rezultate prin consolidare nu au o valoare 
totală multiplu de 500  să opteze între: 1. 
întregirea unei acțiuni prin aport în numerar 
până la valoarea de 500 lei; 2. restituirea de 
către societate a aportului pentru acțiunile 
vechi rămase neconsolidate a căror valoare 
totală este mai mică de 500 lei. Termenul de 
opțiune este de 30 de zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial a Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare privind consolidarea 
valorii nominale a acțiunii; Opțiunea se va 
manifesta prin efectuarea vărsământului în 
cele 30 de zile la caseria societății zilnic între 
orele 09:00-18:00; Lipsa vărsământului echi-
valează cu opțiunea acționarului de a i se 
plăti restul de acțiuni vechi care au valoarea 
totală mai mică de 500 lei; Acționarii care în 
urma procedurii de consolidare nu dețin cel 
puțin o acțiune cu valoarea nominală de 500 
de lei pierd calitatea de acționar. Proprietarii 
acțiunilor vechi rămase neconsolidate au 
dreptul la restituirea de către societate a 
raportului lor la capitalul social aferent 
acestor acțiuni. Prețul pe care societatea îl va 
plăti cu titlu de restituire a aportului pentru 
acțiunile vechi rămase neconsolidate este 2,10  
lei /acțiune veche.  Aceste plăți urmează a fi 
effectuate în 15 zile de la primirea cererii de 
plată. Cererile de plată se vor putea depune 
după expirarea termenului opțiune  de 30 de 
zile. Acțiunile consolidate nedistribuite 
conform prezentei proceduri, constituie 
acțiuni proprii ale AGROMEC SA Vidra. Art. 
4. Autorizarea dobândirii de către societate a 
propriilor actiuni rămase nedistribuite în 
urma consolidării valorii nominale a acestora. 
Art. 5. Mandatarea domnului Jigau Neculai- 
Administrator Unic cu înregistrarea la Oficiul 
Registrului Comerţului şi la Registrul Inde-
pendent Transilvania S.R.L. a noii valori şi a 
noii structuri a capitalului social rezultată în 
urma procedurii de consolidare şi efecturarea 
tuturor formalităţilor prevăzute de legislaţia 
în vigoare pentru ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adunării generale extraordinare a 
acţionarilor.

LICITAŢII
l Lichidator Jud. Carduelis Consulting 
IPURL vinde la licitaţie publică bunurile ce 
aparţin SC RALMA DESIGN SRL: - ampla-
sament rezidenţial - teren în suprafaţă de 
2.328 mp şi clădiri C1 locuinţă, C2 locuinţă 
de serviciu, C3 piscină; - amplasament indus-
trial - teren în suprafaţă de 20.463 mp şi 
clădiri, situate în Filipeştii de Pădure, jud. 
Prahova. Caietul de sarcini va fi achiziţionat 
la sediul lichidatorului judiciar, la preţul de 
500 lei. Licitaţia va avea loc in fiecare zi de 

marţi şi miercuri ora 14.00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploieşti, Str. Cerceluş, Nr.33. 
Rel. Tel. 0722.634.777. Înscrierea se face cu o 
zi înainte de ziua participării.

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica terasa (constructie 
fara teren neintabulata) in suprafata de 432 
mp situata in Bucuresti, Str. Constantin 
Ghercu nr.16, 18 ,20, 22 proprietatea debi-
toarei S.C Printesa Mea Impex SRL, la pretul 
de 24.660 EUR, pret redus cu 40% fata de 
valoarea de evaluare. Licitatia va avea loc in 
zilele de 19, 23 si 29 noiembrie 2018, orele 15 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regula-
mentul de vanzare si caietul de sarcini se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judiciar. 
Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.

l Editura Cristimpuri SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică proprietate imobiliară, 
compusa din apartament cu două camere, 
situată in Boldeşti Scaieni, Calea Unirii, Nr. 
73, jud. Prahova, la prețul de 112.385 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 28.11.2018, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800.

l Universal Construct Prod SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren cu supra-
fața de 1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. 
Hunedoara, la pretul de 17.000 lei + TVA. 
Licitaţia va avea loc în data de 16.11.2018, 
ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 23.11.2018, aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

l Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică teren intravilan in suprafata de 
5.857 mp si indiviz in suprafata de 161 mp, 
situate în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc în data 
de 19.11.2018, ora 14/00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în ziua de 
26.11.2018 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ 
anunţă organizarea licitaţiei publice deschise 
în vederea: • Vânzării bunului imobil - 
construcție şi teren în suprafață de 119 mp, 
aparținînd domeniului privat al municipali-
tății, situată în str. Alexandru Lăpuşneanu fn 
(fost Post Trafo). Prețul de pornire la licitație 
este de 86.140 lei, conform HCL nr. 312 din 
24.10.2018. Licitaţia  va avea loc  în data de 7 
decembrie 2018, ora 14:00 la sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului Piatra-Neamţ,  cu 
sediul în str. Ştefan cel Mare nr.6-8.  Înscrie-
rile şi depunerea ofertelor  se fac până la data 
de  6 decembrie 2018, ora 16:30. inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra-Neamţ, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu 
Publicul, Ghişeul Direcția  Patrimoniu, zilnic 
între orele 8:00–16:30, de unde se poate achi-
ziţiona  şi documentaţia licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 0233/218991, interior 
207, zilnic între orele 8:00-16:30.

l Partium Insolvency IPURL, numită lichi-
dator în dosarul nr. 11662/111/2012 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea S.C. Macio S.R.L., CUI: RO18455854 
scoate la vânzare prin licitație publică: tere-
nuri agricole (Proprietatea este compusă din 
3  parcele de teren având o suprafață totală 
de 11.846 mp) situate în Sat Betfia, Judeţul 
Bihor prețul de pornire fiind: 25.999,38 EUR. 
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Teren intravilan (Proprietatea este compusă 
dintr-o parcelă de teren având suprafaţa de 
1185 mp.) situate în Str. Camil Petrescu Fn, 
Oradea prețul de pornire fiind: 10.692,00 
EUR. Teren intravilan (Proprietatea este 
compusă de 2 parcele de teren având supra-
fața totală de 2.002 mp) situate în Str. Făcliei 
Fn, Oradea prețul de pornire fiind: 55.755,70 
EUR. Licitația va avea loc în 21.11.2018 ora 
12:00 la adresa din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită 
licitația se reia în data de 28.11.2018, respectiv 
05.12.2018 la aceeași oră. Licitantul trebuie să 
achiziționeze un caiet de sarcini privind bunu-
rile imobile supuse prezentei licitații, contra 
sumei de 500 RON +TVA, ce va cuprinde și 
regulamentul de vânzare. Licitantul va 
depune la sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, inclusă în 
caietul de sarcini, cu cel puțin două zile 
înainte de termenul licitației stabilit prin 
anunțul public. Informații tel: 0359463661 
fax: 0359463662.

l Condorii Sult SRL-in reorganizare prin 
administrator judiciar, anunta vanzarea 
prin licitatie publica a apartamentului cu 
2 camere plus dependinte situat in Bucu-
resti, str. Sinzieni, nr.2, bl.30, sc.2, et.1, 
ap.63, sector 2, nr. Cadastral 101/63, CF 
nr. 1144 a loc. Bucuresti, sector 2, vanzare 
aprobata de Adunarea creditorilor din 
data de 26.10.2018.Cel mai mare pret 
oferit la data prezentului anunt este 
61.000 euro cu TVA inclus la cursul BNR 
din data semnării procesului verbal de 
licitaţie, pasul de supraofertare este de 
1% din cel mai mare pret oferit (61.000 
euro cu TVA inclus). Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de prezentare în suma 
de 840,00 lei + TVA de la sediul administra-
torului judiciar și vor depune oferta 
impreuna cu taxa de garanţie de 10% din 
valoarea cu TVA pana la data de 20.11.2018. 
Licitatia va avea loc in data de 21.11.2018 
ora 15/00 la sediul administratorului din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax: 0244 519800.

l SC Centrul Logistic și De Sevicii Berceni 
SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 22.11.2018, ora 13,00, la 
sediul lichidatorului din Ploiești, str. Spla-
iului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova următoarele bunuri: Teren arabil 
extravilan St 7500 mp situat in com. Aricestii 
Rahtivani, jud. Prahova; In caz de neadjude-
care in data de 22.11.2018, se vor organiza 
inca 9 licitaţii in datele de 29.11.2018, 
06.12.2018, 13.12.2018, 20.12.2018, 
10.01.2019, 17.01.2019, 31.01.2019, 
07.02.2019 si 14.02.2019 ora 13,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 RON plus 
TVA, garanţia de participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit plus TVA. Achitarea 
lor se poate face cu ordin de plată în contul 
de lichidare sau numerar la sediul lichidato-
rului. Vânzarea se face în baza prevederilor 
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie se va 
face cu cel putin o zi inainte de data licitatiei. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art.53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

l SC Lupu Confex S.R.L., prin lichidator 
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică cu strigare în data de 
21.11.2018, ora 14.00 la sediul lichidatorului 
din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. 
A, ap. 2, jud. Prahova următoarele bunuri: 
teren si cladire situate in Urlati, str. 1 Mai, 
jud. Prahova; cladirea se poate achizitiona 
atat in bloc cat si separat pe nivele 
(S+P+E+M). - teren extravilan St - 22.366,35 
mp situat in Valea Bobului, Urlati, jud. 
Prahova (in indiviziune cu doua persoane 
fizice); - autoutilitara VW LT35, an fabri-
catie 2003; - bunuri, echipamente tehnolo-
gice, birotica, materii prime, obiecte de 
inventar. In caz de neadjudecare in data de 
21.11.2018, se vor mai organiza licitatii, in 
zilele de 28.11.2018, 05.12.2018 si 12.12.2018 
la ora 14.00. Taxa de participare la licitaţie 
este de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea bunului 
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare al debi-
toarei sau în numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie se va face 
cu cel putin o zi inainte de data licitaţiei. 

Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

l SC Vasrep Petro Construct SRL, prin 
lichidator judiciar Petcu Viorica IPURL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică în 
data de 21.11.2018, ora 14,30 la sediul lichi-
datorului din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: • constructie 
(demisol, parter si etaj) Scu - 457,10 mp si 
teren aferent constructiei in suprafata totala 
de 2756 mp din care 1864 mp Cc si 892 mp 
teren arabil situat in comuna Filipestii de 
Targ, sat Marginenii de Jos, jud. Prahova. In 
caz de neadjudecare in data de 21.11.2018, se 
vor mai organiza licitatii, in zilele de 
28.11.2018, 05.12.2018, 12.12.2018, 
19.12.2018, 09.01.2019, 16.01.2019, 
23.01.2019, 30.01.2019, 06.02.2019, ora 14.30. 
Taxa de participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de participare este 
de 10% din valoarea pretului oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de 
plată în contul de lichidare al SC “VASREP 
PETRO CONSTRUCT” SRL. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cu cel putin o 
zi inainte de data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele 
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL - în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, 
CIF: 28399034, J25/169/2011,, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolventa SPRL - 
asociat coordonator ec. Emil Popescu, numit 
prin sentința pronunţată de către Tribunalul 
Mehedinți, Secţia a II - Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
3395/101/2014, scoate la vânzare prin nego-
ciere directă cu pas de supraofertare in 
cuantum de 300 lei: - bunurile mobile deseu 
amestec ambalaje - 126540 kg, deseu folie 
amestec EWC - 66500 kg, deseu PE EWC - 
68480 kg, deseu PP EWC - 9840 kg. Preţul 
negociat în condițiile art. 118 din Legea 
85/2006 între SC Recisev Plast SRL prin 
lichidatorul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL și  persoana juridica SC BCA Vio 
Service SRL este în sumă de 2715,00 lei + 
TVA. Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor mobile  descrise anterior, o reprezinta 
sentinţa nr. 419 din data de 16.09.2015 de 
deschidere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 3395/101/2014. Negocierea 
directă cu pas de supraoferta va avea loc în 
localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi în data de 17.12.2018 
orele 14:00. Participarea la negocierea 
directa cu pas de supraoferta este condiţio-
nată de consemnarea la bancă, până la data 
de 17.12.2018 orele 11,00 a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al negocierii 
directe, depunerea unei oferte de cumparare 
care sa respecte pasul de supraofertare și să 
achiziționeze caietul de sarcini in suma de 
100 lei. Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de negociere directa la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest 
scop și pâna la acel termen să depună oferte 
d e  c u m p ă r a r e .  N r .  c o n t 
RO11BRMA0999100083881619 deschis la 
Banca Romaneasca Sucursala Dr.Tr. Severin. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la tel: 0742592183, office@
consultant-insolventa.ro, sau la sediul lichi-
datorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL - în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în 
Dr.Tr. Severin, str. Padeș, nr.6, jud. Mehe-
dinţi, CIF: 28399034, J25/169/2011, prin 
lichidator judiciar Consultant Insolventa 
SPRL - asociat coordonator ec. Emil 
Popescu, numit prin sentința pronunţată de 
către Tribunalul Mehedinți, Secţia a II - 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
în dosarul nr. 3395/101/2014, scoate la 
vânzare prin negociere directă cu pas de 
supraofertare in cuantum de 2000 lei: - 
Masina de macinat mase plastice Shredder 
JB/T8680; - Moara de macinat mase plastice 

Shredder Amis Zerma; - Extruder suflare 
polietilena Ruian Jinda SJ 700; - Echipa-
ment confectionare ambalaje pe role Ruian 
Jinda GBDR 700; - Echipament confectio-
nare ambalaje primare GBDR 900; - Echipa-
ment de imprimare flexografica polietilena 
RuianJinda YT-4- 600; - Masina de confecti-
onat clisee flexografice Saizhou XU N300T. 
Preţul negociat în condițiile art. 118 din 
Legea 85/2006 între SC Recisev Plast SRL 
prin lichidatorul judiciar Consultant Insol-
vență SPRL și  persoana juridica SC Zvacnel 
SRL este în sumă de 20587,00 lei + TVA. 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
mobile  descrise anterior, o reprezinta 
sentinţa nr. 419 din data de 16.09.2015 de 
deschidere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 3395/101/2014. Negocierea 
directă cu pas de supraoferta va avea loc în 
localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, jud.Mehedinţi în data de 17.12.2018 
orele 13:00. Participarea la negocierea 
directa cu pas de supraoferta este condiţio-
nată de consemnarea la bancă, până la data 
de 17.12.2018 orele 10,00 a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al negocierii 
directe, depunerea unei oferte de cumparare 
care sa respecte pasul de supraofertare și să 
achiziționeze caietul de sarcini in suma de 
300 lei. Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la ședinţa de negociere directa la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest 
scop și pâna la acel termen să depună oferte 
d e  c u m p ă r a r e .  N r .  c o n t 
RO11BRMA0999100083881619 deschis la 
Banca Romaneasca Sucursala Dr.Tr. Severin. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii la tel: 0742592183, office@
consultant-insolventa.ro, sau la sediul lichi-
datorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica - teren/
constructii inscris in C.F. nr. 31669/Caran-
sebes, nr. top: 12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, 
Cad: C1, Top: 12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, 
reprezentand “Statie Peco, cabina, garaj si 
magazin” pretul de pornire al licitatiei  este 
de 90% din pretul de evaluare, respectiv 
286.854,3  Lei + T.V.A. Pretul caietelor de 
sarcini fiind de 1.000 lei + TVA Licitatia va 
avea loc in data de 22.11.2018, orele 10.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadju-
decare, se va organiza o noua licitatie in data 
de 29.11.2018, orele 10.00.- mijloace fixe si 
obiecte de inventar, aflate in proprietatea 
debitoarei SC Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, Calea Severi-
nului, nr. 7, jud. Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 100% din pretul de 
evaluare + T.V.A., conform centralizatorului 
anexat raportului de evaluare. Pretul caie-
telor de sarcini fiind de 100 lei + TVA. Lici-
tatia va avea loc in data de 22.11.2018, orele 
10.30, la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua licitatie 
in data de 29.11.2018, orele 10.30.

l Consiliul Local al comunei Bughea de Sus, 
cu sediul în comuna Bughea de Sus, judetul 
Arges, strada Valea Silistii nr.229, tel. 0248 
555095, fax 0248 555095, anuntă organizarea 
licitatiei publice cu ofertă în plic pentru 
inchirierea unui spatiu  în suprafată de 54 
mp situat la parterul fostei Cooperative, 
aflate în domeniul public al localitătii, situate 
în intravilanul acesteia. Pretul de pornire la 
licitatie este stabilit după cum urmează: - 
4,20 lei/mp. Durata inchirierii este de 7 ani. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
18 decembrie 2018, orele 11.00  la sediul 
Primăriei comunei Bughea de Sus. Caietul 
de sarcini poate fi cumpărat din data de 
19.11.2018 până în data de 14.12.2018, luni 
- vineri, orele 09.00 - 14.00, de la sediul 
primăriei, contravaloarea unui caiet de 
sarcini este de 10 lei. Taxa de participare la 
licitatie este de 100 lei si va fi achitată până 
în data de 14.12.2018 la caseria Primăriei 
comunei Bughea de Sus.Documentele de 
înscriere la licitatie, împreună cu actele dove-
ditoare ale efectuării plătilor, vor fi depuse 
până la data de 18.12.2018, orele 10.00 la 
Registrul ”Oferte” din cadrul Primăriei 

comunei Bughea de Sus, într-un singur 
exemplar. Clarificări cu privire la cele de mai 
sus se pot obtine la sediul primăriei comunei 
Bughea de Sus până la data de 14.12.2018 
orele 14.00.

l Consiliul Local al comunei Bughea de Sus, 
cu sediul în comuna Bughea de Sus, judetul 
Arges, strada Valea Silistii nr.229, tel. 0248 
555095, fax 0248 555095, anuntă organizarea 
licitatiei publice cu ofertă în plic pentru 
inchirierea unui spatiu în suprafată de 54 
mp situat la parterul cladirii fosta Coopera-
tiva, aflate în domeniul public al localitătii, 
situate în intravilanul acesteia. Pretul de 
pornire la licitatie este stabilit după cum 
urmează: - 4,20 lei /mp; Durata inchirierii 
este de 7 ani. Deschiderea ofertelor va avea 
loc în data de 18 decembrie 2018, orele 11.00  
la sediul Primăriei comunei Bughea de Sus. 
Caietul de sarcini poate fi cumpărat  din 
data de 19.11.2018 si până în data de 
14.12.2018, luni - vineri, orele 09.00 - 14.00, 
de la sediul primăriei, contravaloarea unui 
caiet de sarcini este de 10 lei. Taxa de partici-
pare la licitatie este de 100 lei si va fi achitată 
până în data de 14.12.2018 la caseria Primă-
riei comunei Bughea de Sus.Documentele de 
înscriere la licitatie, împreună cu actele 
doveditoare ale efectuării plătilor, vor fi 
depuse până la data de 18.12.2018, orele 
10.00 la Registrul ”Oferte” din cadrul 
Primăriei comunei Bughea de Sus, într-un 
singur exemplar. Clarificări cu privire la cele 
de mai sus se pot obtine la sediul primăriei 
comunei Bughea de Sus până la data de 
14.12.2018 orele 14.00.

l Debitorul SC De Fringhii Construcții 
Transporturi Daniel SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Stoc 
de marfă aflat în patrimoniul societății 
debitoare, în valoarea de 105.487,13 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitaților 
reprezintă 35% din valoarea de piață 
exclusiv TVA arătat în Raportul de 
evaluare. Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO76 UGBI 0000 8020 0329 3RON deschis 
la Garanti Bank SA -Ag. Ploiești Mihai 
Viteazul până la orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației;  -achizițio-
narea până la aceeași dată a Caietelor de 
sarcini și a Regulamentelor de licitație 
pentru proprietățile imobiliare și stocul de 
marfă, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfă prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 23.11.2018, 
ora 15.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă 
la această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 07.12.2018; 
14.12.2018; 21.12.2018; 12.01.2019, ora 
15.00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Ploiești, Str. Elena Doamna, 
Nr. 44A, Jud. Prahova. Pentru relații supli-
mentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.
ro.

l Debitorul Marisia Construct SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Autoutilitară Volkswagen, tip/varianta 
TRANSPORTER, nr. înmatriculare 
BZ-08-PDG, an fabricație 2004, preț pornire 
licitație -2.550,00 Euro exclusiv TVA; -Prețul 
Regulamentului de licitație pentru autotu-
risme și mijloacele fixe este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA.  -Prețul de pornire al licitaților 
pentru autoutilitară aparținând Marisia 
Construct SRL reprezintă 75% din valoarea 
de piață exclusiv TVA, arătată în Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în contul 
nr. RO19 BREL 0002 0018 0223 0100 deschis 
la Libra Internet Bank -Suc. Ploiești până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la aceeași data 
a Caietului de sarcini și Regulamentului de 
licitație pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru autovehicul, prima ședință de licitație 
a fost fixată în data de 19.11.2018, ora 10:00, 
iar dacă bunul nu se adjudecă la această 

dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 26.11.2018; 03.12.2018; 10.12.2018; 
17.12.2018, ora 11.00. Toate ședințele de lici-
tații se vor desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul RUPS SA societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asoci-
ații SPRL, scoate la vânzare: 1. Proprietate 
imobiliară „Teren intravilan arabil” în supra-
față de 16.163,80 mp., situat în Oraș Dărmă-
nești, Județ Bacău, având nr. cadastral 390 
-730 -731 -732 -733 -734 -735 -740 -988 și 
Proprietate imobiliară „Teren arabil” în 
suprafață de 4.581 .p., situat în intravilanul 
Comunei Dofteana, Județ Bacău, având nr. 
cadastral 1030. Preț pornire licitație 6.100,00 
Euro exclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini pentru proprietățile imobiliare aflate 
în patrimoniul debitoarei RUPS SA este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. Vânzarea proprie-
tăților imobiliare supra prezentate va fi 
directă, în condițiile prevăzute de art.118 din 
Legea nr. 85/2006,  respectiv cu organizarea 
unei etape de supraofertare. Participarea la 
licitație este condiționată de:  -consemnarea 
în contul nr. RO95 WBAN 0099 1V03 8212 
RO01 deschis la Intesa Sanpaolo Bank SA 
Suc. Ploiești până la orele 14.00 am din 
preziua  stabilită licitaţiei, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; -achizițio-
narea până la aceeași dată a Caietului de 
sarcini pentru bunul din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietățile imobiliare aflate în 
patrimoniul debitoarei RUPS SA, ședința de 
licitație a fost fixată în data de 14.12.2018, 
ora 10:00.

PIERDERI
l Fleancu Cătălin am pierdut chitanţele: 
-Seria.... . . .  Nr.13048019; -Seria.... . . . 
Nr.13048022; -Seria....... Nr.13048045; 
-Seria.... . . .  Nr.13048049; -Seria.... . . . 
Nr.13048050, aparţinând Vel Pitar SA, CUI: 
RO21229091, J38/221/2007. Le declarăm 
nule.

l Sirti East Europe SRL, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J23/1798/2018, 
CUI: 39239250, cu sediul în Oraș Popești 
Leordeni, Strada Soroiu Stroici Elena, Nr.11, 
camera 5, Județ Ilfov, declară pierdute și 
nule următoarele acte: Certificat de înregis-
trare B3419563, emis pe data de 25.04.2018, 
Certificate constatatoare emise la 25.04.2018 
în baza declarației 34300 din 23.04.2018 
pentru activități la terți și activități desfășu-
rate la sediul social.

l Pierdut atestat CPC marfă eliberat de 
ARR Mehedinţi pe numele Raescu Iulică. Se 
declară nul.

l SC Biz Smart Technology SRL, cu sediul 
în Str. Democraţiei, Nr. 28A, Construcţia C1, 
Ap. 15, Ploiești, Jud. Prahova, CUI 6922638, 
J29/2311/2017, pierdut Certificat de Înregis-
trare în scopuri de TVA. Îl declarăm nul.

l Pierdut Titlul de Proprietate pe numele 
Mircea Ioana emis de Parohia Sfântul 
Gheorghe - Capra.

l Pierdut carnet student și legitimaţie pe 
numele Albon Andrada emise de Facultatea 
Spiru Haret.

l Pierdute registrele unice de control ale 
Claim Expert Gie cu seria A nr. 1528645, 
seria A nr. 1472576, seria A nr. 1472574, seria 
A nr. 1472562, seria A nr. 1472554, seria A nr. 
1472553, seria A nr. 1472548, seria A nr. 
1472542.

l Pierdut certificat de înregistrare al E - 
LITE Enterprise SRL emis de ONRC - 
București cu seria B nr. 2021272, eliberat în 
13.04.2010.

l Pierdut contracte apartamente (două) pe 
numele Iacob Aurelia, emise pe adresele str. 
Izvorul Oltului nr. 6,bl. 21, sc. 1, ap. 34, sect. 
4 București și Drumul Taberei nr. 122, bl. 
OD2, sc. 1, ap. 7, sect.6, București.  


