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OFERTE SERVICIU
l Mezo Automotive -Atelier Reparatii 
Cardane, angajeaza 1 sudor mig si 1 
strungar, program 8 ore, oferim pachet 
salarial atractiv, transport asigurat, iar 
pentru cei din tara oferim cazare. Candi-
datii trebuie sa execute si operatiuni de 
LACATUSERIE. Contact 0720948512.

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

l Școala Gimnazială nr.1 Săbăreni, cu 
sediul în Localitatea Săbăreni, Str.Școlii, 
Nr.1, Săbăreni-Giurgiu, anunță scoaterea la 
concurs a unor posturi vacante în cadrul 
proiectului POCU/74/6/18 Școala Pentru 
Toți- DREAM-Dezvoltarea Regională a 
Educației prin acțiuni măsurabile, pe peri-
oadă determinată. Relații la secretariatul 
școlii, de luni până vineri, între orele 09.00-
12.00, la tel.0246.253.014.

l Societatea Curent Metal SRL, cu sediul 
în mun.Târgoviște, bld.Libertății, nr.2, 
clădire Mondial, spațiul 12-13, jud.Dâmbo-
vița, J15/1375/2017, CUI: 37267059, anga-
jează  secretar  cod caen 412001 
-Departamentul Administrativ. Persoanele 
interesate pot aplica până la data de 02 
noiembrie 2018, prin depunerea unei cereri 
la sediul societății. Cerințe: -cunoașterea 
limbii turcă nivel avansat; -cunoștințe de 
operare PC; -studii medii/superioare finali-
zate cu diplomă de absolvire; Se oferă 
salariu motivant și posibilitatea de promo-
vare, iar concursul va avea loc 03.11.2018.

l Spitalul CETTT Sfântul Stelian Bucu-
rești, cu sediul în Str.Cristian Pascal, nr.25-
27, sector 6, București, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale vacante de 
asistent șef. Criteriile care trebuie îndepli-
nite sunt: -diplomă de absolvire a școlii 
sanitare postliceale; -diplomă care să ateste 
gradul de asistent medical principal. 
Criterii minime de vechime în specialitate: 
-5 ani vechime în specialitate. Concursul/
examenul se va desfășura la sediul unității 
în perioada 22.11.2018-26.11.2018. Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor de 
concurs este 14.11.2018, ora 10.00. Relații 
suplimentare la Compartimentul RUNOS, 
tel.021.314.44.75 și pe pagina de internet a 
instituției: http//www.cetttsfantulstelian.ro.

l Agenţia pentru Agenda Digitală a Româ-
niei (AADR), cu sediul în București, Str.
Italiană, nr.22, Sector 2, organizează concurs 
de ocupare a postului vacant de execuţie 
pentru funcţia de auditor în cadrul 
Compartimentului Audit Public Intern, 
personal contractual, normă întreagă de 8 
ore/zi și 40 ore/săptămână, perioadă nede-
terminată, cu o perioadă de probă de 90 zile 
calendaristice. Etapele concursului: 1.
Selecţia dosarelor: 26.11.2018; 2.Proba 
scrisă: 29.11.2018; 3.Interviul: 10.12.2018. 
Condiţii specifice pentru înscriere: a)Studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul științelor economice; b)Vechime în 
activitatea de audit de minim 5 ani; c)
Cunoștințe operare PC: Word, Excel, 
programe de baze de date; d)Două scrisori 
de recomandare de la locul/locurile de 
muncă anterioare; e)Cursuri de specializare 
în tehnici de auditare și/sau control intern 
managerial. Ultima zi de înscriere: vineri, 
23.11.2018, ora 13.00. Relaţii suplimentare 
la nr.de telefon: 021.305.27.20.

l Spitalul Orășenesc Hârșova organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
de infirmieră în blocul operator, la care au 
acces persoane fizice care întrunesc cumu-
lativ următoarele condiții specifice: studii- 
de specialitate (diplomă de absolvire a 
cursurilor de infirmieră, acreditate)/
vechimea în specialitate nu este obligatorie. 
Concursul va avea trei etape eliminatorii: 
selecția dosarelor (14.11.2018, 13.00, la 
sediul spitalului), proba scrisă (22.11.2018, 
12.00, în sala mică de consiliu a Primăriei 
orașului Hîrșova) și proba practică 
(27.10.2018, 12.00). Dosarele de concurs se 
vor depune la sediul Spitalului Orășenesc 
Hârșova, compartimentul RUNOS, până 
pe 13.11.2018, ora 15.00. Secretariatul 
comisiilor de concurs va fi asigurat de către 
cons. jr. Andrei Dogaru (dogaru17@mail.
com//0787.311.030). Anunțul integral 
cuprinzând bibliografia, tematica, precum 
și alte informații referitoare la desfășu-
rarea concursului pot fi găsite pe site-ul 
instituției- www.spitalharsova.ro/anunturi.

l Spitalul Orășenesc Hârșova organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
de asistent medical radiologie în labora-
torul de radiologie și imagistică medicală, 
la care au acces persoane fizice care întru-
nesc cumulativ următoarele condiții speci-
fice: studii- de specialitate (postliceală 
sanitară, studii superioare de specialitate 
sau echivalare)/vechimea în specialitate nu 
este obligatorie. Concursul va avea două 
etape eliminatorii: selecția dosarelor 
(14.11.2018, 12.00, la sediul spitalului) și 
proba scrisă (22.11.2018, 10.00, în sala mică 
de consiliu a Primăriei orașului Hîrșova). 
Dosarele de concurs se vor depune la sediul 
Spitalului Orășenesc Hârșova, comparti-
mentul RUNOS, până pe 13.11.2018, ora 
15.00. Secretariatul comisiilor de concurs 
va fi asigurat de către cons. jr. Andrei 
D o g a r u  ( d o g a r u 1 7 @ m a i l .
com//0787.311.030). Anunțul integral 
cuprinzând bibliografia, tematica, precum 
și alte informații referitoare la desfășu-
rarea concursului pot fi găsite pe site-ul 
instituției - www.spitalharsova.ro/anunturi.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în București, 
Str. Avalanșei, nr. 20-22, scoate la concurs, 
în data de 03.12.2018, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Inspector, grad profesional asistent 
- Serviciul Comunicare și Secretariatul 
Consiliului de Administrație; Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de stiinte: 
sociologie; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Iniţiativă și creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Data de desfă-
șurare a concursului: 03.12.2018 - ora 10:00 
- proba scrisă. Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial partea a -III- a, respectiv 
în perioada 01.11.2018-20.11.2018, la sediul 
ANOFM. Persoană de contact: Ionica 
Badea  -  cons i l i e r  super ior,  t e l . 
021.303.98.58, email ionica.badea@anofm.
ro.

l Având în vedere prevederile art.4, art.54, 
art.56 lit.„d” și art.58 alin.1 lit.„c” din 
Legea nr.188/1999, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art.11 alin.1 și 2, art.22 alin.1 
din HG nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, Primăria Comunei 
Tîrnova, jud.Caraș-Severin, organizează în 
data de 03.12.2018, ora 10.00 (proba scrisă) 
și 06.12.2018, ora 10.00 (interviul), la sediul 

primăriei, concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de consilier I, grad 
profesional asistent, compartiment Finan-
ciar Contabil. A.Probele de concurs: 1.
Selecția dosarelor de înscriere; 2.Proba 
scrisă; 3.Proba interviu. B.Condiții de 
participare la concurs generale: a)are cetă-
ţenia română și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)
are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d)
are capacitate deplină de exerciţiu; e)are o 
stare de sănătate corespunzătoare funcţiei 
publice pentru care candidează, atestată pe 
bază de examen medical de specialitate; f)
îndeplinește condiţiile de studii prevăzute 
de lege pentru funcţia publică; g)îndepli-
nește condiţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice; h)nu a fost condamnată 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau contra auto-
rităţii, de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei 
publice, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; i)nu a fost destituită 
dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă pentru 
motive disciplinare în ultimii 7 ani; j)nu a 
desfășurat activitate de poliţie politică, 
astfel cum este definită prin lege. Specifice: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
economic; -vechime în specialitatea studi-
ilor: 1 an; -cunoștinţe operare PC- nivel de 
bază; -abilităţi de comunicare. Termenul de 
depunere a dosarelor este data de 
20.11.2018, inclusiv, ora 14.00, la registra-
tura Primăriei Comunei Tîrnova. Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic de la 
secretarul comunei Tîrnova sau la 
tel.0255.234.704.

l Primăria Comunei Vulturești, judeţul 
Vaslui, organizează concurs în perioada 
26-27 noiembrie 2018, în vederea ocupării 
următorului post contractual vacant 
prevăzut în organigrama și statul de 
funcţii, în cadrul Aparatului de specialitate 
al primarului comunei Vulturești, judeţul 
Vaslui: -asistent medical comunitar. 
Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Comunei Vulturești, judeţul Vaslui, 
astfel: -proba scrisă în data de 26 noiembrie 
2018, ora 10.00; -interviul în data de 27 
noiembrie 2018, ora 10.00. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevă-
zute la art.3 din HG nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Condiţii specifice -asistent 
medical comunitar: -Absolvent cu diplomă 
de absolvire/licenţă sau echivalentă a uneia 
din următoarele categorii de instituţii de 
învăţământ: școală postliceală sanitară, 
colegiu medical universitar, facultatea de 
asistenţă medicală/moașe; -cunoștinţe PC 
(Word, Excel, Powerpoint) nivel mediu; 
-fără condiţii de vechime. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, și se vor depune la 
sediul Primăriei Comunei Vulturești în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Vulturești, persoană de 
contact: secretarul comunei Vulturești, 
telefon: 0235.457.431, 0740.472.529.

l Comuna Heleșteni, judeţul Iași, organi-
zează concurs pentru ocuparea unei funcţii 
publice de execuţie temporar vacante din 
Aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Heleșteni în cadrul Comparti-

mentului Economic. Funcţia pentru care se 
organizează concursul: a)Conditii de desfă-
șurare a concursului: Proba scrisă se va 
desfășura în data de 19.11.2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Heleșteni, 
judeţul Iași. Interviul se va desfășura în 
data de 21.11.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Heleșteni, judeţul Iași. 
Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 8 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei Heleș-
teni. b)Condiţiile de participare la concurs: 
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumulativ condi-
ţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999/R2, privind statutul funcţiona-
rilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare. Funcţia publică temporar 
vacantă pentru care se organizează 
concursul în cadrul Compartimentului 
Economic din Primăria Heleșteni: -1 post 
de referent, clasa III, grad profesional 
superior. Condiţii de studii și de vechime: 
-referent, clasa III, grad profesional supe-
rior, studii liceale absolvite cu diplomă, de 
bacalaureat, profil economic, cu vechime în 
specialitatea studiilor minim 7 ani. Condi-
ţiile de desfășurare a concursului, condiţiile 
de participare la concurs, bibliografia și 
actele solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afișate și la sediul Primă-
riei Comunei Heleșteni, judeţul Iași. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Heleșteni, persoană de contact: Bortaș Paul 
Radu -secretarul comunei Heleșteni, tel.
nr.0232.716.768.    

l Primăria Oraș Scornicești, cu sediul în 
localitatea Scornicești, str.Unirii, nr.2, 
judeţul Olt, în conformitate cu prevederile 
HG nr.286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante: 1 post, muncitor I (buldoexcavato-
rist), nivel studii medii sau generale, la 
Compartimentul Protecţie Civilă. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.11.2018, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 28.11.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii sau generale 
cu diplomă de specialitate în domeniu sau 
atestat profesional; -vechime minimă 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Oraș Scornicești, Compartiment 
Resurse Umane. Relaţii suplimentare la 
sediul se pot obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al Aparatului de speciali-
tate al Primarului oraș Scornicești, telefon: 
0249.460.444 sau la sediul Primăriei Oraș 
Scornicești, din strada Unirii, nr.2.

l Primăria Comunei Sălătrucel, cu sediul 
în localitatea Sălătrucel, str.Rîului, nr.25, 
judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de refe-
rent, clasa III, gradul profesional superior, 
din cadrul Compartimentului Impozite și 
taxe locale din Aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Sălătrucel, judeţul 
Vâlcea. Concursul pentru ocuparea 
postului se organizează la sediul Primăriei 
Comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea, astfel: 
-proba scrisă se va desfășura în data de 
04.12.2018, ora 10.00; -proba interviu se va 
comunica ulterior. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: -Studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, absol-
vite cu diplomă de bacalaureat, în dome-
niul economic sau de servicii; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice- 7 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei 

Comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea, în 
conformitate  cu prevederi le  HG 
nr.611/2008, pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei Sălă-
trucel, telefon: 0250.750.031, e-mail: 
primariasalatrucel@yahoo.com.

l Spitalul Municipal Motru, cu sediul în 
localitatea Motru, strada Carol Davilla, 
numărul 4, judeţul Gorj, organizează, 
conform HG 286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: Asistent medical genera-
list debutant -1 post -Ambulatoriu integrat 
-Cabinet ortopedie-traumatologie. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.11.2018, ora 9.00; 
-Proba practică în data de 28.11.2018, ora 
9.00; -Interviul în data de 03.12.2018, ora 
9.00. Condiţii specifice de participare: 1.
diplomă de absolvire a școlii sanitare post-
liceale, diplomă de absolvire a învăţămân-
tului superior de scurtă durată sau diplomă 
de licenţă de asistent medical generalist; 
2.fără vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului Muni-
cipal Motru, din strada Carol Davilla, 
numărul 4, județul Gorj. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Municipal Motru, 
persoană de contact: jurist Cruceru 
Sidonia, telefon: 0253.410.003, fax: 
0253.410.078, e-mail: spitalmotru@yahoo.
com.

l Primăria Crevedia Mare, cu sediul în 
localitatea Crevedia Mare, strada Princi-
pală, numărul 68, judeţul Giurgiu, organi-
zează concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de referent, clasa III, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimentului de 
contabilitate, buget-finanţe, impozite. 
Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Crevedia Mare astfel: -Proba scrisă în 
data de 10 decembrie 2018, ora 10.30; 
-Proba interviu în data de 12 decembrie 
2018, ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii: medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime: 
nu este cazul; -Cunoștinţe de operare PC 
-nivel mediu (evaluat în cadrul probelor 
scris și interviu). Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 de zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Crevedia 
Mare. Relaţiile suplimentare și coordona-
tele de contact pentru depunerea dosarelor 
de concurs la sediul instituţiei: Primăria 
Crevedia Mare, persoană de contact: 
Mindricel Florentina -secretar, telefon: 
0246.264.155, fax: 0246.264.266, e-mail: 
primariacrevediagr@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, Primăria Comunei Vărăști, 
județul Giurgiu, cu sediul în comuna 
Vărăști, sat Vărăști, Șos.Principală, nr.75, 
județul Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de muncitor necalificat. Condiții 
necesare ocupării postului: -studii primare, 
nu sunt condiții de vechime în muncă. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
Comunei Vărăști, după cum urmează: 
-proba scrisă la data de 23.11.2018, ora 
11.00; -interviul la data de 26.11.2018, ora 
11.00. Dosarul de concurs se depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului la registratura Primăriei 
Comunei Vărăști, județul Giurgiu. 
Persoană de contact: Dancu Maria 
-secretar al comunei Vărăști, telefon: 
0246.237.121.
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l Unitatea Administrativ Teritorială Tătă-
ranu, județul Vrancea, cu sediul în locali-
tatea Tătăranu, str. Principală, nr.96, 
județul Vrancea, în baza Legii nr.188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant pe perioadă nedeterminată 
pentru funcția publică, după cum 
urmează: a)UAT Tătăranu, județul 
Vrancea; b)Denumirea postului- funcției 
publice: consilier, clasa I, grad profesional 
debutant; c)Compartimentul Financiar 
contabil -impozite și taxe; d)Data, ora și 
locul de desfășurare a probei scrise: Proba 
scrisă: data de 03.12.2018, ora 11.00, la 
sediul UAT Tătăranu, județul Vrancea; 
-Proba interviu: data și ora interviului vor 
fi anunțate după proba scrisă; e)Condiţiile 
de participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare cu 
diplomă de licenţă sau echivalență în 
domeniul de licenţă științe administrative; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului:-; f)Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în termen de 
20 de zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial; g)Date contact: 
tel.0237.248.005, e-mail: primariatata-
ranu@yahoo.com, persoană de contact: 
Bărbieru Zamfirica, funcția: consilier, clasa 
I, grad superior.   

l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în 
Caracal, strada Plevnei, nr.36, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, a următorului post vacant 
contractual: 1.Sudor III- 1 post. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -studii: 
-absolvent de liceu sau școală profesională; 
-calificare în meseria de sudor; -vechime ca 
sudor minimum 3 ani; -Înscrieri în peri-
oada: 02.11.2018-15.11.2018, zilnic, între 
orele 07.30-09.00 și 13.00-14.30, la sediul 
unităţii; -Proba scrisă: 26.11.2018, ora 
10.00; -Proba interviu: 29.11.2018, ora 
10.00. Informaţii suplimentare la sediul 
unităţii, la telefon: 0249.512.880, int.190, 
pe: www.smcaracal.webs.com

l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în 
Caracal, strada Plevnei, nr.36, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, a următoarelor posturi 
vacante contractuale: 1.Muncitor necali-
ficat I- 2 posturi. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -fără condiţii de 
studii și vechime; -Înscrieri în perioada: 
02.11.2018-15.11.2018, zilnic, între orele 
07.30-09.00 și 13.00-14.30, la sediul 
unităţii; -Proba scrisă: 03.12.2018, ora 
10.00; -Proba interviu: 06.12.2018, ora 
10.00. Informaţii suplimentare la sediul 
unităţii, la telefon: 0249.512.880, int.190, 
pe: www.smcaracal.webs.com.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională- ORL „Prof. Dr. 
Dorin Hociotă”, cu sediul în Str. Mihail 
Cioranu nr.21, Sector 5, București, organi-
zează în perioada 15- 29.11.2018, cu 
respectarea Regulamentului de organizare 
și desfășurare a concursului și a exame-
nului pentru ocuparea posturilor vacante și 
temporar vacante, precum și stabilirea 
criteriilor de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale la promovare prin 
examen a personalului contractual din 
sistemul sanitar, aprobat prin  H.G. nr. 
286/2011 (*actualizată*), cu modificările și 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante: •1 
post asistent medical generalist pr. (PL)- 
Secţia A.T.I. Condiţii: -diplomă de bacala-
ureat; -diplomă școală postliceală; -dovada 
obţinerii gradului principal; -vechime în 
specialitatea studiilor- minim 5 ani; -cunoș-
tinţe operare PC- nivel bază.•1 post asis-
tent medical generalist (PL)- Blocul 
Operator. Condiţii: -diplomă de bacalau-
reat; -diplomă școală postliceală; -vechime 
în specialitatea studiilor; -cunoștinţe 
operare PC- nivel bază. •1 post asistent 
medical generalist pr. (PL)- Spitalizare de 
zi. Condiţii: -diplomă de bacalaureat; 
-diplomă școală postliceală; -dovada obţi-
nerii gradului principal; -vechime în speci-
alitatea studiilor- minim 5 ani; -cunoștinţe 
operare PC- nivel bază.•1 post asistent 
medical farmacie pr. (PL)- Farmacie. 
Condiţii: -diplomă de bacalaureat; 
-diplomă școală postliceală; -dovada obţi-
nerii gradului principal; -vechime în speci-
alitatea studiilor- minim 5 ani; -cunoștinţe 

operare PC- nivel bază.•1 post asistent 
medical generalist (PL)- Spitalizare de zi. 
Condiţii: -diplomă de bacalaureat; 
-diplomă școală postliceală; -vechime în 
specialitatea studiilor; -cunoștinţe operare 
PC- nivel bază. •1 post infirmieră- Secţia 
Clinică nr. I. Condiţii- curs de infirmieră; 
-vechime minim 6 luni în specialitate. •1 
post economist II- Comp. Aprovizionare- 
Transport. Condiţii: -studii superioare de 
lungă durată în profil economic, cu 
diploma de licenţă; -vechime în speciali-
tate- minim 6 luni. Înscrierile se pot face la 
secretariatul instituției până cel târziu 
15.11.2018, ora 15,00. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției, Sala de 
lectură, astfel: -proba scrisă- 26.11.2018- 
ora 10.00;  -proba practică/ interviu- 
28.11.2018- ora 10.00. Relaţii cu privire la 
conţinutul dosarului de înscrierile la 
concurs și bibliografie, se găsesc pe site-ul  
www.ifacforl.ro și la Biroul RUNOS, 
te lefon 021/410.21 .70  int .172 ș i 
0744.346.544- ref. Tufan Jenica, zilnic între 
orele 9,00-15,00.

l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, 
anunţă scoaterea la concurs a unui număr 
de 7 funcţii publice de execuție de stat 
vacante din cadrul aparatului propriu, în 
data de 15 noiembrie 2018, orele 10,00 
proba scrisă. Interviul se va susţine într-un 
termen de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Direcția Gene-
rală Control, Antifraudă și Inspecții: -1 
funcție publică de consilier superior- 
Condiții specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul științelor economice; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 7 ani; cunoș-
tințe limbă de circulație internațională- 
engleza- nivel bază (cunoștințele se vor 
testa în cadrul probelor de concurs); -1 
funcție publică de referent asistent- 
Condiții specifice: studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu diplomă 
de bacalaureat; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 6 luni; cunoștințe limbă 
de circulație internațională- engleza- nivel 
bază (cunoștințele se vor testa în cadrul 
probelor de concurs); Autoritatea Compe-
tentă pentru Acreditarea Agențiilor de 
Plăți și a Organismului Coordonator: -1 
funcție publică de consilier superior- 
Condiții specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul științelor economice; vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 7 ani; cunoș-
tințe limbă de circulație internațională- 
engleza- nivel bază (cunoștințele se vor 
testa în cadrul probelor de concurs); 
Compartimentul Securitate și Sănătate în 
Muncă, PSI: -1 funcție publică de consilier 
superior- Condiții specifice: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul științelor economice; 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minimum 7 ani; 

cunoștințe limbă de circulație internațio-
nală- engleza- nivel bază (cunoștințele se 
vor testa în cadrul probelor de concurs); 
Direcția Politici în Zootehnie: -1 funcție 
publică de consilier superior- Condiții 
specifice: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul zootehniei; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 7 ani; Direcția Generală 
Politici în Industria Alimentară și Comerț: 
-1 funcție publică de consilier juridic supe-
rior- Condiții specifice: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul juridic; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 7 ani; cunoștințe limbă 
de circulație internațională- engleza- nivel 
mediu (cunoștințele se vor testa în cadrul 
probelor de concurs); -1 funcție publică de 
consilier superior- Condiții specifice: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 7 ani; cunoștințe de 
operare/ programare pe calculator (necesi-
tate și nivel): Microsoft Office- Word, 
Excel, internet- nivel bază  (cunoștințele se 
vor testa în cadrul probelor de concurs); 
cunoștințe limbă de circulație internațio-
nală- engleza- nivel mediu (cunoștințele se 
vor testa în cadrul probelor de concurs); 
Dosarele de înscriere la concurs se depun 
la secretariatul comisiei de concurs din 
sediul Ministerului Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale, în termen de 8 de zile de la 
data publicării, persoană de contact, 
doamna Catana Alina- consilier, telefon 
021.3072.326, e-mail alina.catana@madr.
ro. Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum și actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de înscriere 
vor fi afișate la sediul instituţiei din B-dul. 
Carol I nr.2-4, sector 3, București și vor fi 
publicate pe pagina de web www.madr.ro. 
Concursul se va desfășura la sediul Minis-
terului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

l Primăria comunei Strunga, judeţul Iași, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcţii publice de execuţie 
vacante,din cadrul aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Strunga, 
judeţul Iași,după cum urmează: -consilier, 
clasa I, grad profesional debutant- 
Compartimentul agricol; -consilier, clasa I, 
grad profesional principal- Comparti-
mentul agricol; -consilier, clasa I, grad 
profesional debutant- Compartimentului 
asistenţă socială. Probele stabilite pentru 
concurs: -selecţia de dosare; -probă scrisă; 
-interviu. Data, ora și locul desfășurării 
probei scrise: -17.12.2018, orele 10.00, sala 
de ședinţe a Consiliului Local al comunei 
Strunga, judeţul Iași; -Data susţinerii inter-
viului -20.12.2018, orele 10.00. Condiţiile 
de participare la concurs: conform art.54 
din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Perioada de depunere a dosarelor: 
-01.11.2018, orele 08.00- 20.11.2018, orele 
15.00, în termen de 20 de zile de la data 

publicării în M.O. Relații suplimentare la 
tel. nr. 0232-714440, 0767- 803872, e-mail 
primaria_strunga@yahoo.com. Condiţiile 
de participare la concurs, condițiile speci-
fice  și bibliografia de concurs sunt afișate 
la sediul Primăriei comunei Strunga, 
judeţul Iași și pe site-ul primăriei- www.
primaria-strunga.ro, la Secţiunea  la Anun-
ţuri și evenimente– Angajări.

l Primăria Comunei Șendreni, cu sediul 
în sat Șendreni, nr.100, comuna Șendreni, 
județul Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarei funcţii contractuale de execuţie 
vacantă din cadrul compartimentului 
Administrativ: muncitor calificat -1 post. 
Concursul constă în 3 etape: selecţia dosa-
relor, proba scrisă și interviul. Concursul se 
va desfășura în perioada 26.11.2018-
28.11.2018 la sediul Primăriei Comunei 
Șendreni, din sat Șendreni, nr.100, comuna 
Șendreni, județul Galați, potrivit proce-
durii stabilite în Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: -dosarele 
de concurs se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului 
privind organizarea concursului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, 
data-limită de depunere este 15.11.2018, 
ora 15.00; -selecția dosarelor se face în 
maximum 2 zile lucrătoare de la data expi-
rării termenului de depunere a dosarelor, 
respectiv în perioada 16.11.2018-
19.11.2018; -proba scrisă va avea loc în 
data de 26.11.2018, ora 10.00; -interviul se 
va desfășura în data de 28.11.2018, ora 
10.00. Condiţiile generale de ocupare a 
funcțiilor contractuale vacante sunt cele 
prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţii specifice de ocupare a postului 
muncitor calificat: -studii generale; -califi-
care profesională; -vechime în calificare: 
minimum 5 ani. Dosarul de concurs va 
conţine următoarele documente conform 
art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: a)cerere de 
înscriere la concurs care se pune la dispo-
ziţie candidaţilor prin secretarul comisiei 
de concurs; b)copia actului de identitate 
sau orice act care să ateste identitatea, 
potrivit legii, după caz; c)copiile documen-
telor care să ateste nivelul studiilor și ale 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documen-
telor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice ale postului; d)carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă și, după caz, vechimea 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei contractuale, în copie; e)cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe proprie răspun-
dere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pe care candi-
dează; f)adeverinţa medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; g)curriculum vitae. Copiile de pe 

acte se prezintă însoţite de documentele 
originale care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. În cazul depunerii 
declaraţiei pe proprie răspundere că nu are 
antecedente penale, candidatul declarat 
admis la selecţia dosarelor are obligaţia de 
a completa dosarul de concurs cu origi-
nalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a 
concursului, respectiv data de 26.11.2018. 
Dosarele se depun la secretarul comisiei, 
doamna Sandu Mioara, la sediul Primăriei 
Comunei Șendreni până la data de 
15.11.2018, ora 15.00. Relaţii suplimentare 
la nr.de telefon: 0236.826.375.

l Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date din Minis-
terul Afacerilor Interne, cu sediul în muni-
cipiul București, str.Obcina Mare, nr.2, 
Sector 6, scoate la concurs, în vederea 
încadrării pe perioadă nedeterminată, în 
condiţiile Legii nr.53/2003 -Codul muncii, 
republicată, HG nr.286/2011, HG 
nr.355/2007, OMAI nr.291/2011 și Dispozi-
ţiei directorului general al DGMRU nr.
II/1620/2015, toate cu modificările și 
completările ulterioare, următoarele 
posturi vacante de personal contractual 
din cadrul direcției: 1.La Serviciul Juridic 
și Secretariat: 1 (un) post consilier juridic, 
gradul II-IA, studii superioare în domeniul 
juridic, vechime în muncă și în specialitate- 
5 ani; 2.La Serviciul Central de Stare 
Civilă: 1 (un) post referent II-IA, studii 
medii; 3.La Compartimentul Adminis-
trativ și Deservire (structuri subordonate): 
1 (un) post muncitor calificat II-I (electri-
cian de întreținere și reparații), studii 
gimnaziale și calificare în meseria de elec-
trician. Pentru posturile de referent și de 
muncitor calificat nu se solicită vechime în 
muncă și/sau în specialitate. Concursurile 
pentru ocuparea posturilor vacante vor 
avea loc la sediul Direcţiei pentru Evidenţa 
Persoanelor și Administrarea Bazelor de 
Date din municipiul București, str.Obcina 
Mare, nr.2, sectorul 6, și vor consta în 3 
etape succesive, după cum urmează: 1.
Pentru postul de consilier juridic, gradul 
II-IA: -termen-limită depunere dosare de 
participare la concurs: 15.11.2018, ora 
15.00; -selecţia dosarelor de concurs- la 
data de 19.11.2018; -proba scrisă (test-
grilă)- la data de 06.12.2018, ora 9.00; 
-interviul- la data de 12.12.2018, ora 12.00. 
2.Pentru postul de referent II-IA: 
-termen-limită depunere dosare de partici-
pare la concurs: 16.11.2018, ora 15.00; 
-selecţia dosarelor de concurs- la data de 
20.11.2018; -proba scrisă (test-grilă)- la 
data de 10.12.2018, ora 10.00; -interviul- la 
data de 14.12.2018, ora 10.00. 3.Pentru 
postul de muncitor calificat II-I (electri-
cian): -termen-limită depunere dosare de 
participare la concurs: 19.11.2018, ora 
15.00; -selecţia dosarelor de concurs- la 
data de 20.11.2018; -proba practică- la data 
de 10.12.2018, ora 12.00; -interviul- la data 
de 14.12.2018, ora 12.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la sediul 
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Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date din muni-
cipiul Bucureşti, str.Obcina Mare, nr.2, 
sectorul 6, în intervalul orar 10.00-15.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la secre-
tarul comisiei de concurs la sediul 
DEPABD- Serviciul  Resurse Umane, 
telefon: 021.440.24.40 sau 440.27.70, inte-
rior: 25.192/25.115 şi pe site-ul instituţiei: 
https://depabd.mai.gov.ro.

l Spitalul Clinic Colentina organizează 
concurs în baza HG nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată şi 
determinată, normă întreagă, a următoa-
relor posturi contractuale vacante: Secţia 
ATI I: -Asistent medical- 2 posturi; -Asis-
tent medical debutant- 2 posturi; -Infir-
mieră- 2 posturi; -Registrator medical 
debutant- 1 post; Secţia Neurochirurgie- 
Compartimentul Postoperator ATI I: 
-Asistent medical- 3 posturi; -Asistent 
medical debutant- 3 posturi; -Infirmieră- 3 
posturi; Secţia Neurochirurgie: -Asistent 
medical debutant- 1 post; -Brancardier- 1 
post; -Asistent medical principal- 1 post 
(perioadă determinată: 31.08.2018-
03.07.2020); Secţia Clinică Gastroentero-
logie: -Infirmieră- 3 posturi; Secţia 
Reumatologie: -Infirmieră- 1 post; -Infir-
mieră- 1 post (perioadă determinată: 
14.11.2016-09.07.2019); Secţia Recuperare, 
Medicină Fizică şi Balneologie: -Asistent 
medical BFT masaj- 1 post; -Infirmieră- 1 
post; Secţia Urologie: -Asistent medical- 1 
post; -Asistent medical debutant- 1 post; 
Bloc Operator Urologie: -Infirmieră- 1 
post; Camera de Gardă Medicină Internă: 
-Brancardier- 2 posturi; Compartiment 
Pneumologie: -Infirmieră- 1 post; Serviciul 
Anatomie Patologică: -Băieş- 1 post (peri-
oadă determinată: 01.08.2018-14.06.2020); 
Secţia Chirurgie Generală: -Asistent 
medical- 1 post (perioadă determinată: 
27.01.2018-18.09.2019); -Asistent medical- 
1 post (perioadă determinată: 18.07.2018-
15.06.2020); -Infirmieră- 1 post; Bloc 
Operator Chirurgie: -Brancardier- 1 post; 
Secţia Neurologie II- Terapie Acută: -Infir-
mieră- 1 post; Secţia Neurologie II: -Asis-
tent  medica l -  2  pos tur i ;  Secţ ia 
Hematologie- Terapie Acută: -Asistent 
medical- 2 posturi; -Infirmieră- 1 post; Bloc 
Operator Ortopedie-Traumatologie: -Asis-
tent medical- 2 posturi; -Asistent medical 
principal- 1 post (perioadă determinată: 
13.04.2018-13.12.2019); Secţia Clinică 
Ortopedie-Traumatologie II: -Asistent 
medical debutant- 1 post; -Infirmieră- 1 
post; -Infirmieră- 1 post (perioadă determi-
nată: 22.11.2017-12.09.2019); Biroul Regis-
tratură Medicală: -Registrator medical- 1 
post; -Brancardier- 1 post. Condiţii gene-
rale de înscriere la concurs: -are cetăţenie 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţi-
nând spaţiului economic european şi 
domiciliul în România; -cunoaşte limba 
română, scrisă şi vorbită; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; 
-are capacitatea deplină de exerciţiu; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau alte unităţi sanitare abilitate; 
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului, ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiţii specifice de înscriere la 
concurs: -Asistent medical debutant (PL): 

-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare 
postliceale, certificat de membru eliberat 
de OAMGMAMR vizat pentru anul în 
curs, asigurare de răspundere civilă profe-
sională pentru anul în curs, aviz psihiatric/
psihologic pentru a profesa în domeniu. 
-Asistent medical generalist (PL): 
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare 
postliceale, certificat de membru eliberat 
de OAMGMAMR vizat pentru anul în 
curs, asigurare de răspundere civilă profe-
sională pentru anul în curs, aviz psihiatric/
psihologic pentru a profesa în domeniu, 6 
luni vechime în specialitate. -Asistent 
medical principal (PL): -Diplomă de absol-
vire a şcolii sanitare postliceale, certificat 
de membru eliberat de OAMGMAMR 
vizat pentru anul în curs, asigurare de 
răspundere civilă profesională pentru anul 
în curs, certificat de grad principal, minim 
5 ani vechime în specialitate, aviz psihia-
tric/psihologic pentru a profesa în 
domeniu. -Asistent medical BFT masaj: 
-Diplomă de absolvire a şcolii sanitare 
postliceale, certificat de membru eliberat 
de OAMGMAMR vizat pentru anul în 
curs, asigurare de răspundere civilă profe-
sională pentru anul în curs, aviz psihiatric/
psihologic pentru a profesa în domeniu, 6 
luni vechime în specialitatea de balneofizi-
okinetoterapie şi recuperare. -Infirmieră: 
-Diplomă sau adeverinţă studii şcoală 
generală, curs de infirmieră organizat de 
OAMGMAMR sau curs de infirmieră 
organizat de furnizori autorizaţi de Minis-
terul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
cu aprobarea Ministerului Sănătăţii 
-Direcţia generală resurse umane şi certifi-
care, 6 luni vechime în activitate. -Brancar-
dier: -Diplomă sau adeverinţă studii şcoală 
generală, fără vechime. -Băieş: -Diplomă 
sau adeverinţă studii şcoală generală, fără 
vechime. -Registrator medical: -Diplomă 
de studii medii, 6 luni vechime în activi-
tate. -Registrator medical debutant: 
-Diplomă de studii medii, fără vechime. 
Actele solicitate pentru dosarul de 
înscriere: a)cerere de înscriere la concurs 
adresată managerului Spitalului Clinic 
Colentina, în care se va menţiona postul şi 
locul de muncă pentru care candidează; b)
copia actului de identitate (sau orice alt 
document care atestă identitatea potrivit 
legii, după caz); c)copie documente care să 
ateste nivelul studiilor şi alte acte care să 
ateste efectuarea unor specializări, copie 
diplomă bacalaureat, copie diplomă studii 
postliceale, copie grad principal; d)copie 
Certificat de Membru în Ordinul Asisten-
ţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România; e)copie 
Aviz anual pentru autorizarea exercitării 
profesiei în termen de valabilitate; f)copie 
asigurare malpraxis în termen de valabili-
tate; g)copie carnet de muncă sau o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
specialitate; h)cazier judiciar în original; i)
adeverinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concur-
sului; j)curriculum vitae format EU; k)
chitanţă taxă concurs: -100RON - Asistent 
medical generalist/Asistent medical BFT 
masaj; -50RON -Infirmieră/ Brancardier/
Băieş; -70RON -Registrator medical. 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului, calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În 
cazul documentului prevăzut la lit.h), 
candidatul declarat admis la selecţia dosa-
relor care a depus la înscriere o declaraţie 
pe propria răspundere că nu are antece-
dente penale are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfă-
şurării primei probe a concursului. Actele 
prevăzute la lit.b)-g) vor fi prezentate şi în 
original în vederea conformităţii copiilor 
cu acestea. Înscrierea candidaţilor se va 

face pe post. În cazul nepromovării 
concursului se vor elibera, pe baza unei 
cereri adresate conducerii instituţiei, 
numai documentele depuse în original 
(cazier judiciar şi adeverinţă medicală). 
După încheierea perioadei de înscriere la 
concurs nu se mai admit documente în 
vederea completării dosarelor de concurs. 
Etapele concursului: a)Selecţia dosarelor 
de înscriere; b)Proba scrisă- probă elimina-
torie dacă nu se întrunesc 50 puncte; c)
Proba practică şi interviul. Proba scrisă 
constă în: -redactarea unei lucrări şi/sau în 
rezolvarea unor teste-grilă cu subiecte 
stabilite pe baza bibliografiei şi, după caz, 
pe baza tematicii de concurs; Proba prac-
tică constă în: -testarea abilităţilor practice 
specifice postului; Interviul constă în: 
-testarea abilităţilor, aptitudinilor şi moti-
vaţia candidaţilor. Concursul se va orga-
niza conform calendarului următor: 
19.11.2018 -Selecţia dosarelor de concurs; 
20.11.2018 -Afişarea Centralizatorului cu 
rezultatul selecţiei dosarelor; 21.11.2018 
-Depunere contestaţii de către candidaţii al 
căror dosar a fost respins la selecţia dosa-
relor de concurs; 22.11.2018 -Afişare 
Centralizator cu rezultatele la contestaţiile 
depuse de către candidaţii al căror dosar a 
fost respins la selecţia dosarelor de 
concurs; 23.11.2018 -Proba scrisă; 
26.11.2018 -Afişare Centralizator cu rezul-
tatele probei scrise; 27.11.2018 -Depunere 
contestaţii la proba scrisă; 28.11.2018 
-Afişare Centralizator cu rezultatele la 
contestaţiile depuse la proba scrisă; 
29.11.2018 -Proba practică şi interviul; 
03.12.2018 -Afişare Centralizator cu rezul-
tate la proba practică şi interviu; 
04.12.2018 -Depunere contestaţii la proba 
practică şi interviu; 05.12.2018 -Afişare 
Centralizator cu rezultatele la contestaţiile 
depuse la proba practică şi interviu; 
06.12.2018 -Afişare Centralizator cu rezul-
tatele finale la concurs. Toate comunicatele 
se vor face pe site-ul instituţiei şi la avizier. 
Dosarele de concurs se depun la Serviciul 
RUNOS al Spitalului Clinic Colentina, cu 
sediul în Ştefan cel Mare, nr.19-21, Sector 
2. Dosarele pentru înscrierea la concurs se 
vor depune după cum urmează: în peri-
oada 01.11.2018-16.11.2018, până la ora 
13.00, pentru posturile vacante şi în peri-
oada 08.11.2018-16.11.2018, până la ora 
13.00, pentru posturile temporar vacante. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 021.319.17.80.

CITAȚII
 

l În data de 17.01.2018, Gontaru 
Dumitru, este chemat la Judecatoria Falti-
ceni, jud. Suceava, in proces cu Loghin 
Rodica si Loghin Nistor in dosar 
356/227/2018.

l Reclamanţii Marinescu I Maria şi  Matei 
Viorica citează pe dl. Micescu Octavian 
Costin la data de 16.11.2018, ora 08.30, 
Complet FF1, la Judecătoria Ploieşti, în 
dosarul nr.2580/280/2007, având ca obiect 
-Lipsă de procedură cu intervenientul 
Micescu Octavian Costin.

l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe 
Mandin Sorin în dosar 18873/318/2017 la 
Tribunalul Dolj, în data de 14.11.2018, ora 
09.00.

l Se citează parata Antal Erszebet cu 
ultimul domiciliu in com. Agăş, sat 
Coşnea, Bacău, la Judecătoria Moineşti, 
dosar 529/260/2018, termen 15.11.2018, 
reclamant Vrâncean Iuliana, obiect unic 
moştenitor.   

l Se citează numitul Olteanu Gabriel, cu 
ultimul domiciliu în Piteşti, str. Trivale, nr. 
6, bl. 59, sc. A, ap. 16, jud. Argeş, pentru 
termenul din 08.11.2018, ora 12,00, la 
Judecătoria Piteşti, în contradictoriu cu 
reclamanta Ştefan Maria, în dosarul nr. 
1131/280/2013* - ieşire din indiviziune 
partaj succesoral.

l Roitan Ilie Coloman, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Baia Mare, Str. 16 
Februarie, Nr. 13, Jud. Maramureş, este 
citat pentru 07.12.2018 la Judecătoria Baia 
Mare în dosar nr. 243/307/2017, în proces 
cu Roitan Irina şi Roitan Zsolt, obiect 
declararea judecătorească a morții.

l Numitul Soare Nicolae, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în oraşul Vulcan, jud. 

Hunedoara, este citat (chemat) în data de 
19.11.2018, ora 8,30, la Judecătoria 
Câmpulung-Muscel, str. Paveliu nr. 2, jud. 
Argeş, completul C11-civil, camera 1, în 
calitate de pârât, dosar nr. 1515/205/2018, 
având ca obiect partaj judiciar, succesiune/
ieşire din indiviziune, reclamantă fiind 
Cotescu Rodica.

l Numitul Popescu Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Târgu Jiu, 
Str.Aleea teilor, Bl.12, Sc.1, Ap.51, județul 
Gorj, este citat la Judecătoria Tg-Jiu pe 
data de 15.11.2018, ora 09.00, completul 
C21, în calitate de pârât dosarul civ. 
nr.8222/318/2018, în procesul de Pretenții 
în contradictoriu cu reclamantul Văduva 
Ştefan.

l Flaviromprest SRL, J05/614/2003, CUI 
15448224, cu ultimul sediu în judeţul 
Bihor, Mun. Oradea, Piaţa Bucureşti nr.4, 
Ap. 33, cod poştal 3700, prin administrator 
Olteanu Radu, este chemată la Tribunalul 
Bucureşti, din Splaiul Independenţei 
nr.319 L, Clădirea B, sector 6, Bucureşti, 
Secţia a VI-a Civilă, camera E 26, c2 -fond, 
în ziua de 06.12.2018, ora 10:45, în calitate 
de pârât, în proces cu IMSAT SA, în cali-
tate de reclamant şi alţii, pentru Fond- 
Acţiune în constatare şi pretenţii. 
*Rejudecare Dosar nr. 26988/3/2005, în 
cadrul Dosarului nr. 13219/3/2017.

NOTIFICĂRI
 

l Fleseriu & Associates IPURL, în calitate 
de administrator judiciar al SC C.D.D. 
Interim SRL, CUI 32278910 desemnat 
prin sentinţa civilă nr. 1195/ 18.10.2018 a 
Tribunalului Braşov pronunţată în dos. nr. 
3080/62/2018, prin prezenta notifică celor 
interesaţi deschiderea procedurii generale 
a insolvenţei reglementată de Legea nr. 
85/2014. Termenul limită de înregistrare a 
cererilor de admitere a creanţelor 
03.12.2018. Termenul de întocmire şi 
comunicare a tabelului preliminar 
24.12.2018. Termenul de definitivare a 
tabelului 18.01.2018. Creditorii pot depune 
declaraţii de creanţă la dosarul nr. 
3080/62/2018 al Tribunalului Braşov. 
Prima şedinţă a adunării creditorilor a fost 
stabilită la data de 28.12.2018.

DIVERSE
 

l Filarmonica „George Enescu”, cu sediul 
în Str.Franklin, nr.1-3, sector 1, Bucureşti, 
organizează în data de 19.11.2018, înce-
pând cu ora 10.00, la sediul instituţiei, 
concursul pentru atribuire în contract de 
comodat a viorii Stradivarius Elder Voicu 
1702.

l SC Tarel Import -Export SRL cu sediul 
în str. Lt. Aurel Botea nr. 1, sector 3. Bucu-
reşti, declară în conformitate cu certificatul 
de urbanism nr. 185 din 13.07.2018, 
intenţia de a construi hală de depozitare şi 
clădire birouri în sat Manolache, comuna 
Glina, jud. Ilfov, str. Căminului.

l OMV Petrom S.A / Expert Petroleum 
Solutions SRL, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
„supratraversare trei colectoare zona 
betoane” propus a fi amplasat în extravi-
lanul orasului Ticleni, judeţul Gorj. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Gorj din munici-
piul Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, 
în zilele de luni - vineri, între orele 08 - 16 şi 
la sediul OMV Petrom S.A din Bucuresti, 
sector 1, strada Coralilor, nr. 22. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Gorj.

l S.C. OMV Petrom S.A. titular al proiec-
tului: “Echipare conducta de total sondele 
H4, 1497 Independenta”anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrarede catre A.P.M Galati, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, fara evaluarea a impactului 
asupra mediului pentru proiectul: “Echi-
pare conducta de total sondele H4, 1497 
Independenta” propus a fi amplasat in 
intravilan si extravilan comuna Schela, 
judetul Galati. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamenteaza pot 
fi consultate la sediul APM Galati din 
strada Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de 
luni - joi, intre orele 8.30 - 16.00 si vineri 

intre orele 8.30 - 13.30, precum si la urma-
toarea adresa de internet http://apmgl.
anpm.ro-reglementari-acordul de 
mediu-drafturi acte de reglementare-pro-
iect decizie etapa de incadrare 2018. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare 
in termen de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data de 
06.11.2018.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită administrator judiciar 
conform sentintei nr. 386/25.10.2018 
Tribunal Dambovita, dosar 3338/120/2018, 
anunţă deschiderea procedurii generale a 
debitoarei Iusar SRL, cu sediul social în sat 
Gura Sutii, comuna Gura Sutii nr. 462, jud. 
Dambovita, înregistrată la ORC sub nr. 
J15/671/2011, CUI 29218713. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor este 30.11.2018. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 20.12.2018. 
Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv al creanţelor este 08.01.2019. 
Prima adunare a creditorilor la data de 
08.01.2019 ora 14.00.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar conform 
Sentinta nr. 747/24.10.2018 pronunţată de 
Tribunalul Prahova,Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul 
faliment, in dosarul nr. 2959/105/2018, 
anunţă deschiderea procedurii simplificate 
a falimentului impotriva debitoarei Rusu 
J.I. Ciprian-Jeni Întreprindere Indivi-
duală, cu sediul social în Azuga, str. Gospo-
dariei, nr. 19,  jud. Prahova, înregistrată la 
ORC sub nr. F29/1493/2011, cod de identi-
ficare fiscală 29067599. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului este 
07.12.2018. Termenul limită pentru, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanţelor 
este 17.12.2018. Termenul pentru afişarea 
tabelului definitiv este 10.01.2019. 
Adunarea creditorilor are loc la data de 
18.12.2018 ora 14.00 la sediul lichidato-
rului judiciar.

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul în 
județul Ilfov, localitatea Ştefăneştii de Jos, 
Str.Buşteni, nr.7, cod postal 077175, 
tel.0372128800, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării pentru reînno-
irea Autorizației de Mediu necesară funcți-
onării punctului de lucru Penny Market 
Orşova, str.Porțile de Fier, nr. 26, județul 
Mehedinți, cu activitate de comerț cu 
amănuntul, cod CAEN 4711. Pentru infor-
mații suplimentare, propuneri şi contes-
tații, se va contacta Agenția pentru 
Protecția Mediului Mehedinți din munici-
piul Drobeta Turnu Severin, str.Băile 
Romane, nr.3, județul Mehedinți, în zilele 
de luni-joi între orele 8,00-16,00; vinerea 
între orele 8,00-12,00.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Convocator al Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor Certasig -Societate de 
Asigurare şi Reasigurare SA, Bucureşti, 
Str.Nicolae Caramfil, nr.61B, Sector 1, 
J40/9518/2003, CUI: 12408250. Societate 
autorizată de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, Registrul asiguratorilor şi 
reasiguratorilor -RA-021/2003, Codul LEI 
( L e g a l  E n t i t y  I d e n t i f i e r ) - 
549300TNR84EPNR2QH36. În atenţia 
acţionarilor Certasig -Societate de Asigu-
rare şi Reasigurare SA. Consiliul de Admi-
nistrație al Certasig -Societate de 
Asigurare şi Reasigurare SA („Socie-
tatea”), convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății pentru 
data de 03.12.2018, ora 11.00, la sediul 
social sau pe data de 04.12.2018, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, în cazul în care la 
prima convocare nu se vor îndeplini condi-
țiile privitoare la cvorum, cu următoarea 
Ordine de zi a Adunării Generale Ordi-
nare: 1.Aprobarea prelungirii duratei 
Contractului de prestări servicii de audit 
financiar încheiat între Deloitte Audit SRL 
în calitate de Prestator şi Certasig -Socie-
tate de Asigurare şi Reasigurare SA în 
calitate de Beneficiar, precum şi aprobarea 
termenilor actului adițional, pentru exerci-
țiul financiar aferent anului 2018. 2.
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Numirea şi împuternicirea unui reprezen-
tant al acţionarilor pentru a întreprinde 
toate acţiunile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale 
a Acţionarilor convocate prin prezenta şi 
efectuarea tuturor formalităţilor aferente 
necesare. Toate documentele relevante cu 
privire la sus-menţionata ordine de zi vor fi 
disponibile pentru a fi consultate la sediul 
Societăţii. Data: 30.10.2018. Ivan Vohl-
muth, Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație.

LICITAȚII
 

l Primaria Comunei Glodeni, Judetul 
Dambovita: Initiaza procedura de concesi-
onare prin licitatie publica deschisa pentru 
4 parcele de teren in suprafata de cate 21 
mp fiecare in strada  Schela punct 
“Mondial”, categoria de folosinta curti 
-constructii, apartinand domeniului privat 
al comunei Glodeni. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 23.11.2018, ora 14, la Primaria 
Comunei Glodeni. Pretul de pornire 
-1Euro/mp/an. Data limită de depunere a 
ofertelor 22.11.2018, ora 16.00. -Clarifica-
rile se pot solicita pana pe data de 
16.11.2018. -Documentatia aferenta se 
obtine  de la sediul Primariei  Comunei 
Glodeni pana pe data de 22.11.2018.

l Primăria comunei Bogdana ,cu sediul in 
comuna Bogdana,judetul Teleorman, orga-
nizează la data de 27.11.2018, orele 11.00, 
licitaţie publica deschisa pentru închirierea 
proprietatii imobiliare “Camerele  4,5,8 si 9 
având suprafata totală utilă 54,72 mp din 
cadrul dispensarului uman Ulmeni,  
amplasat in  sat Ulmeni, comuna Bogda-
na,judetul Teleorman”. Relaţii se obţine la 
sediul primăriei comunei Bogdana, telefon 
0247/329013. Obiectul inchirierii este o 
parte din constructia cu destinatie 
dispensar uman situata in satul Ulmeni,co-
muna Bogdana. Nivelul minim al chiriei 
anuale este 1.016 lei/an. Durata inchirierii: 
5 ani. Ofertele se vor depune pana la data 
de 27.11.2018 orele.10,00 la sediul Prima-
riei Bogdana,in doua plicuri inchise si sigi-
late.Vor participa la licitatie doar  ofertele 
declarate valabile de catre comisia de 
evaluare.

l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. 
T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, orga-
nizeaza la sediul sau “procedura simplifi-
cata”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului “elaborarea 
expertizei tehnice şi documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție la 
imobilul sediu AD-TIV”. Procedura de 
achizitie se va desfasura conform prevede-
rilor “Regulamentului privind organizarea 
si desfasurarea achizitiilor” al SC Citadin 
SA Iasi. Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in „Documentatia de 
achizitie”. Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.citadinis.
ro si va fi accesata pana pe data de 
07.11.2018 pe baza de cod unic de acces, ce 
va fi comunicat doar persoanelor care soli-
cita in scris accesul la documentatie cu date 
de identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la data de 
07.11.2018 ora 10:00. Deschiderea ofertelor 
va avea loc la data de 07.11.2018, ora 12:00, 
la sediul S.C. Citadin S.A. Relatii supli-
mentare privind procurarea documentatiei 
si conditiile de participare se pot obtine la 
tel.: 0751048290.

l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. 
T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, orga-
nizeaza la sediul sau “procedura simplifi-
cata”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului „raspanditor 
de material antiderapant”. Procedura de 
achizitie se va desfasura conform prevede-
rilor “Regulamentului privind organizarea 
si desfasurarea achizitiilor” al SC Citadin 
SA Iasi. Pentru participare la procedura de 
achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca 
conditiile cerute in „Documentatia de 
achizitie”. Documentatia de achizitie va fi 
postata pe site-ul societatii www.citadinis.
ro si va fi accesata pana pe data de 

08.11.2018 pe baza de cod unic de acces, ce 
va fi comunicat doar persoanelor care soli-
cita in scris accesul la documentatie cu date 
de identificare clara si cu declaratie pe 
propria raspundere privind siguranta 
informatiilor pentru evitarea introducerii 
unor virusi in sistemul informatic al socie-
tatii. Criteriul care va fi aplicat pentru 
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. 
Documentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC Citadin SA pana la data de 
08.11.2018 ora 10:00. Deschiderea ofertelor 
va avea loc la data de 08.11.2018, ora 12:00, 
la sediul S.C. Citadin S.A. Relatii supli-
mentare privind procurarea documentatiei 
si conditiile de participare se pot obtine la 
tel.: 0751048290.

l Publicatie de vanzare. Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, înre-
gistrată în RFO II sub nr. 0649, având CUI: 
31215824, prin asociat coord. ec. Popescu 
Emil, in calitate de administrator judiciar 
al debitoarei SC Mencanoenergetica SA - 
in reorganizare judiciara, in judicial reorga-
nisation, en redressement, cu sediul in 
Gura Vaii, str.Timisoarei, nr.22, jud. Mehe-
dinti, CUI RO1605469, J25/348/1991, 
conform Sentintei nr. 43/30.05.2018 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti in 
dosarul nr.7395/101/2015, anunta vanzarea 
prin negociere directa urmata de supra-
oferta, in conditiile prevazute de art. 156 
alin (3) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolventei si de 
insolventa si de Regulamentul de vanzare 
nr. 524/19.09.2018 aprobat de Adunarea 
creditorilor din data de 28.09.2018, a 
bunului imobil  Activ Functional format 
din Teren fără constructii SL= 20.509,89 
mp, Constructii (C30 - hala mecanica grea 
P+1E, Scd= 4125,43 mp - nr. cadastral 
52844-C1, C39- hala mecanica usoara 
P+2E, Scd= 2815,86 mp - nr. cadastral 
52841-C1, C24 - hala sablare vopsire Sc= 
1680 mp, nr. cadastral 52840-C1, C20 – 
pavilion administrativ P+2E, Scd=672,85 
mp, nr. cadastral 52842-C1, C9 - microcan-
tina, Sc= 178 mp, nr. cadastral 52839-C1, 
C8 - corp TS laboratoare P+2E, Scd= 
1366,38 mp, nr. cadastral 52845-C1, 
C7-Hala constructii metalice, Sc= 2582 mp, 
nr. cadastral 1377/7, C25-statie trafo 6kv, 
Sc= 457 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C25, 
C23-castel apa, Sc=18 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C23, C22-atelier instalatori, 
Sc= 162 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C23, 
C21-stocator oxigen, Sc= 10 mp (demolat) 
nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C21, C12/2-ma-
gazie centrala, Sc= 492 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C12/2, C27-statie compre-
soare, Sc= 116 mp, nr.  cadastral 
1377/1/1/1/1-C27, C28-depozit de table si 
agregate, Sc= 41 mp (demolat) nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, statie 
epurare SBR 16000 L)  Instalatii tehnice ( 
Cap frezat FLN, Cazan basic, presa pit 
abcant, instalatii sudare, aere conditionate, 
instalarii incalzire, masini debitat, strun-
guri, masini de gaurit, compresoare,prese 
hidraulice, masini de frezat, poduri 
rulante, celule electrice, transformatoare, 
calculatoare, etc.), Utilaje  (conform 
Raportului de evaluare), Mijloace de trans-
port (conform Raportului de evaluare) 
(Autoturisme Daewoo Cielo, Nubira, Auto-
trator Roman, etc.), Mobilier, Aparatura, 
Birotica (conform Raportului de evaluare), 
Sisteme protectie (conform Raportului de 
evaluare), Instalatie electrica subterana de 
forta 6Kv - 2 cabluri cu o lungime de 1340 
ml (Raport de evaluare nr. 50/05.04.2018 
intocmit de expert evaluator Cojocaru 
Marian si aprobat prin hotararea comite-
tului creditorilor nr. 227/20.04.2018) aflat in 
garantia creditorilor BCR SA, DGRFP 
Craiova A.J.F.P. Mehedinti, SC Elec-
troargeş SA, SC Energomontaj SA. Bunul 
imobil descris anterior se vinde liber de 
sarcini conform art. 91 din Legea 85/2014. 
Pretul ofertat pentru bunul imobil descris 
anterior este de 1.600.000 Euro exclusiv 
TVA. Pasul de supraofertare va fi în 
cuantum de 160.000 euro exclusiv TVA, 
prețul total oferit cu titlu de supraofertă 
fiind 1.760.000 euro exclusiv TVA ( 
1.600.000 Euro exclusiv TVA + 10 %), 
crescând în mod succesiv pentru fiecare 
supraoferta cu 10% din prețul cel mai mare 
oferit în condițiile din regulamentul de 
vanzare (cu paşi de supraofertare de 10%). 
Titlul executoriu in baza caruia administra-
torul judiciar procedeaza la vanzarea 
bunului imobil descris anterior il reprezinta 

Sentinta nr. 43/30.05.2018 pronuntata de 
Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 
7395/101/2015 prin care a fost confirmat 
planul de reorganizare propus de debi-
toarea SC Mecanoenergetica SA. Supra-
ofertele se vor depune in plicuri sigilate la 
biroul administratorului judiciar situat in 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, cu scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire sau direct cu 
primirea numarului de inregistrare al 
supraofertei, cel mai tarziu pana la data de 
16.11.2018, fiind insotite in mod obligatoriu 
de dovada achitarii in contul unic de insol-
venta a garantiei de participare in valoare 
de 10% din pretul oferit de supraofertant. 
Participarea la sedinta de supraofertare 
este conditionata de achizitionarea caie-
tului de sarcini in suma de 1000 lei, depu-
nerea garantiei de participare in valoare de 
10% din pretul oferit de supraofertant in 
contul unic de insolventa al SC Mecanoe-
n e r g e t i c a  S A  n r . 
RO66RNCB0179034575100001 deschis la 
BCR Dr. Tr. Severin si a actelor de identifi-
care ale ofertantului si ale reprezentantului 
acestuia pana la termenul limita de depu-
nere a ofertelor. Sedinta de supraofertare 
va avea loc la data de 19.11.2018, ora 12:00, 
la sediul administratorului judiciar din Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, in prezenta tuturor ofertantilor, 
ocazie cu care acestia fie isi mentin oferta 
pentru bunul imobil oferit spre vanzare, fie 
supraoferteaza. Invitam pe toti cei care vor 
sa se prezinte la sedinta de supraofertare la 
termenul de vanzare stabilit, la locul si ora 
fixate in acest scop si pana la acel termen 
sa depuna oferte de cumparare. Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte administratorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vanzare 
in termen, sub sanctiunea prevazuta de 
lege. Informatii suplimentare la sediul 
administratorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti sau la tel. 0252.354.399, 0742.592.183, 
0756482038. Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin practician coordonator ec. 
Emil Popescu.

l Anunț de participare la licitația deschisă 
privind concesionarea resursei stuficole 
regenerabile, situată în perimetrul Rezerva-
ției Biosferei Delta Dunării conform Hotă-
rârii de Guvern nr.153/2002 pentru 
aprobarea concesionarea valorificării 
resurselor stuficole din zonele domeniului 
public de interes național. 1.Informații 
generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Ministerul Mediului 
prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării Tulcea, cu sediul în Tulcea, 
str.Portului, nr.34A, reprezentată de Malin 
Matei Musetescu- în funcţia de guvernator, 
cod fiscal: 3722040, tel.0240.518.945, fax: 
0240.518.975. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea zonelor stuficole care urmează 
să fie concesionate: obiectul concesiunii îl 
constituie: Şontea -Fortuna, Matiţa 
-Merhei, Magearu Gorgova -Uzlina, Eren-
ciuc, Roşu -Puiu -Împuţita, Cordonul 
litoral al Mării Negre între localităţile 
Sulina şi Sfântu Gheorghe, Holbina 
-Dranov, Zmeica -Goloviţa, Sinoe Buhaz, 
Somova -Parcheş; -Şontea -Fortuna (supra-
faţa stuficolă existentă ha- 5.750- suprafaţa 
stuficolă de recoltat 4.313ha -total cantitate 
recoltabilă 5.520 tone); Matiţa -Merhei 
(suprafaţa stuficolă existentă ha- 5.510- 
suprafaţa stuficolă de recoltat 4.133ha 
-total cantitate recoltabilă 5.868 tone), 
Magearu (suprafaţa stuficolă existentă ha- 
6.900- suprafaţa stuficolă de recoltat 
5.175ha -total cantitate recoltabilă 6.831 
tone), Gorgova -Uzlina (suprafaţa stuficolă 
existentă ha- 8.460- suprafaţa stuficolă de 
recoltat 6.345ha -total cantitate recoltabilă 
11.040 tone), Erenciuc (suprafaţa stuficolă 
existentă ha- 1.900- suprafaţa stuficolă de 
recoltat 1.425ha -total cantitate recoltabilă 
1.995 tone), Roşu -Puiu -Împuţita (supra-
faţa stuficolă existentă ha- 4.200- suprafaţa 
stuficolă de recoltat 3.150ha -total cantitate 
recoltabilă 5.355 tone), Cordonul litoral al 
Mării Negre între localităţile Sulina şi 
Sfântu Gheorghe (suprafaţa stuficolă exis-
tentă ha- 670- suprafaţa stuficolă de 
recoltat 503ha -total cantitate recoltabilă 
1.389 tone), Holbina -Dranov (suprafaţa 
stuficolă existenta ha- 7.000- suprafaţa 
stuficolă de recoltat 5.250 ha -total canti-

tate recoltabilă 16.380 tone), Zmeica -Golo-
viţa 
(suprafaţa stuficolă existentă ha- 1.880- 
suprafaţa stuficolă de recoltat 1.410ha 
-total cantitate recoltabilă 5.245 tone), 
Sinoe (suprafaţa stuficolă existentă ha- 
750- suprafaţa stuficolă de recoltat 563ha 
-total cantitate recoltabilă 1.721 tone), 
Buhaz (suprafaţa stuficolă existentă ha- 
350- suprafaţa stuficolă de recoltat 263ha 
-total cantitate recoltabilă 1.378 tone), 
Somova -Parcheş (suprafaţa stuficolă exis-
tentă ha- 1.310- suprafaţa stuficolă de 
recoltat 983ha -total cantitate recoltabilă 
2.270 tone), conform Studiului de evaluare 
a resurselor stuficole întocmit de INCDDD 
Tulcea, avizat de Academia Română 
pentru Campania de recoltare 2017-2018, 
redevenţa minimă de pornire va fi de 12 
Lei/tonă conform studiului de oportunitate. 
3.Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: se regăsesc în Caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: Documentația de atribuire a concesi-
unii se poate obține prin cumpărare de la 
sediul concedentului din Tulcea, strada 
Portului, nr.34A. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Serviciul Administrare Patrimoniu 
Natural, Administrația Rezervației 
Biosferei Delta Dunării -Tulcea, str.Păcii, 
nr.34A, județul Tulcea. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, potrivit Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.54/2006: Prețul este de 
200Lei setul, sumă care va fi plătită direct 
la casieria Administrației Rezervației 
Biosferei Delta Dunării -Tulcea, str.
Portului, nr.34A. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 16.11.2018, ora 
16.30. 4.Informații privind ofertele: Fiecare 
ofertant poate depune o singură ofertă 
pentru fiecare zonă în parte. 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 23.11.2018, 
ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun la sediul conce-
dentului, Registratură, Administrația 
Rezervației Biosferei Delta Dunării, muni-
cipiul Tulcea, str.Portului, nr.34A, județul 
Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare, 
cu mențiunea „original” şi „copie”. 5.Data 
şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
26.11.2018, ora 12.00, la sediul Administra-
ției Rezervației Biosferei Delta Dunării. 6. 
Denumirea, adresa numărul de telefon, 
telefon/fax şi/sau adresa de e-mail a 
instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Tulcea, Municipiul 
Tulcea, str.Toamnei, nr.15, județul Tulcea, 
cod poştal 820127, telefon: Compartiment 
prin Grefier: 0240.504.217, Biroul Infor-
mare Publică: 0240.504.213, e-mail: tribu-
nalul-tulcea@just.ro. Termenele pentru 
sesizarea instituției: conform prevederilor 
Legii Contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 7.Data anunțului de participare 
la licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 01.11.2018.

l 1.Informaţii generale privind proprie-
tarul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Izbiceni, str.B-dul Mihai 
Viteazul, nr.112, cu sediul în comuna Izbi-
ceni, jud.Olt, cod poştal: 237230, 
tel.0249.535.001, fax: 0249.535.001, CUI: 
5139868, e-mail: primaria_izbiceni@yahoo.
com, persoană de contact: Chelu Nelu. 2. 
Informaţii generale privind obiectul închi-
rierii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
-cabinet stomatologic nr.1 în suprafaţă 
17,46mp împreună cu cota indiviză din 
părți comune în suprafață de 21,55mp din 
incinta Dispensarului Medical Uman, str.
Pieții, nr.2Bis, poziția 224, domeniul public; 
-cabinet stomatologic nr.2 în suprafaţă 
15,71mp împreună cu cota indiviză din 
părți comune în suprafață de 21,55mp din 
incinta Dispensarului Medical Uman, str.
Pieții, nr.2Bis, poziția 224, domeniul public. 
3.Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Documentaţia de atribuire se 

poate procura de la sediul Primăriei Izbi-
ceni, str.B-dul Mihai Viteazul, nr. 112, 
judeţul Olt. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul propri-
etarului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Secretariatul Primăriei Izbiceni, str.B-dul 
Mihai Viteazul, nr.112, jud.Olt. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Preţul caietului de sarcini este 
de 50RON. Se achită la casieria Primăriei 
Izbiceni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 10.12.2018, ora 12.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: la sediul Primăriei 
Izbiceni, str.B-dul Mihai Viteazul, nr.112, 
judeţul Olt. 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 12.12.2018, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Izbiceni, str.B-dul Mihai Viteazul, 
nr.112, judeţul Olt. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei 
Izbiceni, str.B-dul Mihai Viteazul, nr.112, 
judeţul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
exemplar original şi un exemplar copie. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
14.12.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Izbiceni, str.B-dul Mihai Viteazul, nr.112, 
judeţul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Secţia de contencios a 
Tribunalului Olt, sediul Slatina, str.Mânăs-
tirii, nr.2, judeţul Olt, telefon: 0249.414.989, 
fax: 0249.414.989, e-mail: tribunalul-olt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 31.10.2018.

PIERDERI
 

l Subscrisa Elverado SRL cu sediul in 
Ploieşti, Str. Victoriei, Nr. 14 A, Judet 
Prahova, inregistrata la ORC sub nr. 
J29/1017/2003 si avand CUI 15525041, 
anunta pierdut certificatul de inregistrare 
B1893041, emis pe data de 18.12.2008. 

l Subscrisa Elverado SRL cu sediul in 
Ploieşti, Str. Victoriei, Nr. 14 A, Judet 
Prahova, inregistrata la ORC sub nr. 
J29/1017/2003 si avand CUI 15525041, 
anunta pierdut constatator nr. 86712 
/28.09.2009.

l Ordinul Prefectului județului Ilfov 
nr.1417 din 30.11.2001 emis pe numele 
Topârceanu B.Mihai, strada Drumul Gării, 
numărul 21, comuna Pantelimon, județul 
Ilfov.

l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto - transport 
marfă, eliberat de ARR Vâlcea pe numele 
Tomescu Marius. Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 468600/ 
17.09.2008 al firmei Ene Rodica Intreprin-
dere Familială. Îl declar nul.

l Pierdut autorizație de funcționare nr. 
7439 eliberată la data de 10.04.2014 de 
Ministerul Sănătății pe numele SC Fazer 
Farm SRL pentru Punct de lucru din 
Babadag, str. Republicii nr. 91, Bl. C, 
parter, jud. Tulcea. Se declară nulă.

DECESE

În aceste momente de mare 
tristeţe, suntem alături de 
Conducerea Societăţii, în 

marea durere pricinuită de 
decesul cumnatului, respectiv 

fratelui, dl. COMĂNICIU 
DUMITRU, Dumnezeu să îl 

odihnească în pace. Colectivul 
S.C. CERAMICA BIANCA 

S.R.L. PLOIEŞTI.

✟


