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GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Societate comercială din Bucureşti anga-
jează Asistent Manager. Cerinţe: -Studii 
superioare; -Stăpânirea mijloacelor electro-
nice de comunicare; -Experienţă pe o 
poziţie similară: minim 2 ani; -Obligatoriu: 
cunoaşterea limbii ruse şi francize la nivel 
avansat. Persoanele interesate sunt rugate 
să transmită CV-urile la adresa: office@
eldiclau.ro până miercuri, 31.10.2018.

l Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei 
Basarab, nr.68, judetul Ialomita, organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice temporar vacante de refe-
rent, clasa III, grad profesional asistent din 
cadrul Compartimentului Registru Agricol. 
Probele stabilite pentru concurs sunt: - 
proba scrisa in data de 27.11.2018, ora 
10,00; - interviul in data de 29.11.2018 ora 
10,00. Ambele probe se vor desfăşura la 
sediul Primăriei comunei Ciulniţa, str. 
Matei Basarab, nr. 68, jud. Ialomița. 
Termenul de depunere al dosarelor 8 de zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial , partea a III a, la registratura 
primăriei. Condiţii de participare la 
concursul de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: -să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art. 54 din Legea nr.188/1999(r) cu modi-
ficările şi completările ulterioare, -studii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. 
-nu se solicita vechime.Relaţii la tel/fax: 
0243 218082, persoana de contact Chițu 
Nela.

l Primăria comunei Gîngiova, jud.Dolj, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii publice de execuţie 
vacante: 1.Funcția publică de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant- Comp. 
Impozite şi Taxe locale. Concursul constă în 
desfăşurarea a 2 probe: proba scrisă în data 
de 10.12.2018, ora 10.00, proba interviu în 
data de 12.10.2018, ora 10.00. Condiţii de 
participare la concurs: condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 
(r), cu modificările şi completările ulteri-
oare; condiţii specifice: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul economic, deţinerea unui certi-
ficat/atestat de competente digitale, nu este 
necesară vechime. Dosarele de concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului in Monitorul 
Oficial Partea a III-a (termen limită 
14.11.2018). Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul instituţiei sau la telefon: 
0251.351.505.

l Primăria Comunei Berveni, cu sediul în 
localitatea Berveni, nr.349, jud.Satu Mare, 
cod fiscal 3897084, organizează concurs, 
conform HGR nr.286/2011, completată şi 
modificată, pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a posturilor contractuale de 
execuție vacante: I.Sudor manual electric- 
Cod COR 721203: -nivelul studiilor- şcoală 
profesională; -vechime în specialitate- 3 ani; 
II.Lăcătuş mecanic de întreținere şi repa-
rații universale- Cod 723103: -nivelul 
studiilor -şcoală profesională; -vechime în 
specialitate- 3 ani; III.Îngrijitor curățenie- 
Cod COR 911201: -studii generale -8 clase 
cu diplomă de absolvire; -fără vechime; 
IV.Îngrijitor curățenie- Cod COR 911201: 
-studii generale -8 clase cu diplomă de 
absolvire; -fără vechime. 1.Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului: -19.11.2018, ora 
11.00 -proba practică; -19.11.2018, ora 
14.00 –interviul, la sediul Primăriei 
Comunei Berveni, din localitatea Berveni, 
nr.349, județul Satu Mare. 2.Pentru 
înscrierea la concurs candidaţii vor 
prezenta un dosar de concurs la secretari-
atul Primăriei Comunei Berveni până la 
data de 09.11.2018, ora 10.00, la sediul 

Primăriei Comunei Berveni. 3.Relații supli-
mentare la persoană de contact: Ardelean 
Nicolae, tel.0261.872.001 sau 0728.197.244.

l Primăria Comunei Rîciu, cu sediul în 
localitatea Rîciu, strada Gheorghe Șincai, 
numărul 58, judeţul Mureş, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, pentru 
promovarea funcţiei publice vacante de: 
inspector, grad profesional principal, 
număr posturi: 2. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei Rîciu 
astfel: -Proba scrisă în data de 27 noiembrie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
29 noiembrie 2018, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -să aibă 
cel puţin 3 ani vechime în gradul profesi-
onal al funcţiei publice din care promo-
vează; -să fi obţinut cel puţin calificativul 
„bine” la evaluarea anuală a performan-
ţelor individuale în ultimii 2 ani calendaris-
tici; -să nu aibă în cazierul administrativ o 
sancţiune disciplinară neradiată în condi-
ţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Rîciu. Relaţii 
suplimentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs la 
sediul instituției: Primăria Comunei Rîciu. 
Persoană de contact: Dunca Ioan- secretar, 
telefon/fax: 0265.426.212/0265.426.212, 
e-mail: riciu@cjmures.ro.

l Instituţie de Interes Public Pieţe Târguri 
şi Oboare Rm.Sărat, cu sediul în localitatea 
Râmnicu Sărat, strada Piaţa Halelor, bl.9, 
sc.A, ap.5, judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: numele funcţiei: muncitor 
calificat-electrician, număr posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 19.11.2018, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 20.11.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 20.11.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: minim şcoală profesională 
în domeniu; -vechime: 3 ani în domeniu; 
-apt medical, cunoscător limba română, 
fără cazier judiciar, experienţă în lucru cu 
instalaţii electrice de înaltă şi joasă tensiune. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul IIPPTO Rm.Sărat. Relaţii 
suplimentare la sediul IIPPTO Rm.Sărat, 
persoană de contact: Tudorache Marian, 
telefon/fax: 0238.563.126 (de luni până 
vineri, între orele 08.00-16.00), e-mail: 
piatarmsarat@yahoo.com.

l Liceul „Andrei Mureşanu”, cu sediul în 
localitatea Braşov, str.Bisericii Sf.Nicolae, 
nr.1, judeţul Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -administrator financiar S, 
conform HG 286/2011, un post; -îngrijitor 
curăţenie, 2 posturi, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: A.Pentru 
administrator financiar (S): -Proba scrisă în 
data de 19.11.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică: 21.11.2018, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 22.11.2018, ora 9.00. B.Pentru 
îngrijitor-curăţenie, 2 posturi: -Proba prac-
tică în data de 19.11.2018, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 19.11.2018, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: A.Pentru administrator financiar: 
-studii superioare; -vechime minimă în 
specialitate 2 ani; -cunoştinţe operare PC, 
programe contabilitate; -spirit organiza-
toric; -capacitate de organizare a timpului; 
B.Îngrijitor-curăţenie: -studii gimnaziale; 
-vechime minim 2 ani; -persoane cu experi-

enţă, serioase, responsabile; -dexteritate 
manuală şi rezistenţă fizică. 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 Liceului „Andrei Mure-
şanu” Braşov. Relaţii suplimentare la 
sediul: Secretariat, persoană de contact: 
Cherciu Elena, telefon: 0268.472.993, fax: 
0268.472.993, e-mail: a_muresanu@yahoo.
ro.

l Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” 
Vâlcea, cu sediul în localitatea Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: inspector 
specialitate, studii superioare, grad profesi-
onal I, 1 post, perioadă nedeterminată 
(conform HG nr.286/23.03.2011, actuali-
zată). Concursul se va desfăşura la sediul 
instituției din str.Carol I, nr.26, Râmni-
cu-Vâlcea, judeţul Vâlcea, astfel: -Proba 
scrisă: în data de 19 noiembrie 2018, ora 
10.00; -Proba interviu: în data de 23 noiem-
brie 2018, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Condiţii de studii şi 
competențe: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă în domeniul economic 
sau juridic, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul economic sau juridic; 
-perfecţionări (specializări) în domeniul 
achiziţiilor publice; -competenţe de utilizare 
a calculatorului. 2.Condiţii de vechime: 
minim 5 ani în specialitatea studiilor 
(economic sau juridic). 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 Bibliotecii Judeţene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, din Râmni-
cu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, 
începând cu data de 29 octombrie 2018 
până pe data de 09 noimbrie 2018, ora 
16.00 (inclusiv), data-limită până la care se 
port depune actele pentru dosarul de 
concurs. Relaţii suplimentare se pot obține 
la secretariatul Bibliotecii Judeţene „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, din Râmnicu-Vâlcea, str.
Carol I, nr. 26, judeţul Vâlcea, persoană de 
contact: Dragomir Iuliana, telefon: 
0250.739.221, fax: 0250.739.221. Condiţiile 
de participare şi de desfăşurare a concur-
sului, precum şi bibliografia vor fi afişate la 
sediul Bibliotecii Județene Vâlcea şi pe 
site-ul instituției: www.bjai.ro.

l Primăria Oraşului Nehoiu, județul 
Buzău, str.Aleea Merilor, nr.2-4, site: prima-
rianehoiu@yahoo.com, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției contractuale de execuție vacante de 
inspector de specialitate, gradul profesional 
IA, în cadrul Compartimentului Sanitar 
Veterinar. Condițiile de înscriere la concurs: 
-Condițiile generale menționate la art.3 din 
Regulamentul-cadru din 23 martie 2011, 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea nr.286/2011; -Studii de 
specialitate: studii superioare de specialitate 
absolvite cu diplomă de licență; -Vechime în 
muncă: minim 3 ani. Calendarul concur-
sului: Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei Oraşului Nehoiu, 
Biroul Secretariat, până la data de 
09.11.2018, ora 16.30; Selecția dosarelor: în 
termen de 2 zile lucrătoare de la data-limită 
de depunere a dosarelor; Proba scrisă: 
19.11.2018, ora 10.00; Interviul: 22.11.2018, 
ora 10.00; Locul desfăşurării concursului: 
sediul Primăriei Oraşului Nehoiu. După 
afişarea rezultatelor obținute la selecția 
dosarelor, proba scrisă sau interviul, candi-
dații nemulțumiți pot face contestație în 
termen de cel mult 24 de ore de la data 
afişării rezultatelor selecției dosarelor, 
respectiv de la data afişării rezultatului 
probei scrise ori a interviului, la sediul 
Primăriei Oraşului Nehoiu, Biroul Secreta-
riat. Relații suplimentare se pot obține la 
nr.de telefon: 0238.504.548.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexan-
dria, judeţul Teleorman, strada Libertăţii, 
nr.1, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual vacante: 2 
posturi infirmiere debutant în cadrul secţiei 
Psihiatrie Balaci; 1 post infirmieră în cadrul 
secţiei Obstetrică Ginecologie -Sala de 
Naşteri. Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru infirmiere debutant: -Școală 
generală; -Fără vechime. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru infirmieră: 
-şcoală generală; -6 luni vechime; -curs de 
infirmiere. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
data de 19.11.2018, ora 10.00, proba scrisă, 
iar data şi ora interviului vor fi anunţate 
după rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Bibliografia şi relaţii suplimentare la avizi-
erul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la 
telefonul: 0247.306.723.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexan-
dria, judeţul Teleorman, strada Libertăţii, 
nr.1, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant: 1 post 
asistent medical principal PL în cadrul 
Serviciului de Medicină Legală. Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru 
asistent medical principal PL: -Absolvent al 
şcolii postliceale; -Certificat membru 
eliberat de OAMGMAMR; -5 ani vechime. 
Concursul se organizează la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă în data de 
22.11.2018, ora 10.00, proba scrisă, iar data 
şi ora interviului vor fi anunţate după rezul-

tatul probei scrise. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia şi 
relaţii suplimentare la avizierul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria, la servi-
ciul RUNOS sau la telefonul: 0247.306.723.

l Școala Gimnazială Matei, cu sediul în 
comuna Matei, str.Principală, nr.91, jud.
Bistriţa-Năsăud, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin HG nr.286/2011, modifi-
cată şi completată de HG nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea postului: 
îngrijitor, 0,5 normă -post vacant contrac-
tual pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: nu se 
solicită; -disponibilitate pentru lucru în 2 
schimburi şi pentru zilele nelucrătoare la 
nevoie; -domiciliul stabil în localitate. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: 19.11.2018, ora 9.00, la sediul 
instituţiei; -Proba practică: 19.11.2018, ora 
12.00, la sediul instituţiei; -Proba interviu: 
19.11.2018, ora 14.00, la sediul instituţiei. 
Data-limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este 12.11.2018, la sediul unităţii. Date 
contact:  Moriczi Ileana, telefon: 
0740.093.280.

l Primăria Comunei Clejani, str.Princi-
pală, nr.62, judeţul Giurgiu, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată nedeter-
minată a trei funcții publice vacante, şi 
anume: referent, cls.II, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului de 
contabilitate, buget-finanţe, impozite; refe-
rent, cls.III, grad profesional asistent în 
cadrul Compartimentului de stare civilă, şi 
inspector, cls.I, grad profesional superior în 
cadrul Compartimentului de achiziţii 
publice, din cadrul Aparatului de speciali-
tate al Primarului Comunei Clejani, în data 
de 27.11.2018. Probele stabilite pentru 
concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă 
şi interviul. 1.Condiții generale de partici-
pare: conform art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată (2), cu modificările şi completă-
rile ulterioare. 2.Condiții specifice de parti-
cipare la concurs: a)studii universitare 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; b)vechime minim 7 ani pentru 
funcţia de referent, cls.II, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului de 
contabilitate, buget-finanţe, impozite; a)
studii medii absolvite cu diplomă; b)6 luni 
vechime pentru funcţia de referent, cls.III, 
grad profesional asistent în cadrul Compar-
timentului de stare civilă; a)studii universi-
tare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă; b)vechime 9 ani pentru funcţia 
de  inspector, cls.I, grad profesional superior 
în cadrul Compartimentului de achiziţii 
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publice. 3.Condiții de desfășurare a concur-
sului: -dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei, satul Clejani, str.
Principală, nr.62, județul Giurgiu, în 
termen de 20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, a anun-
țului. Concursul se va desfășura la sediul 
Primăriei Clejani în două etape succesive: 
1.selecția dosarelor, care va avea loc în 
maxim 5 zile de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor; 2.proba 
scrisă, care va avea loc în data de 
27.11.2018, ora 10.00; 3.interviul, care va 
avea loc în data de 29.11.2018, ora 14.00. 
Date de contact și relații suplimentare 
privind documentele necesare pentru 
înscriere și bibliografia stabilită pentru 
concurs se pot obține la sediul Primăriei, 
strada Principală, nr.62, com.Clejani, jud.
Giurgiu, telefon: 0246.261.176 sau e-mail: 
clclejanigr@yahoo.com. Persoană de 
contact: Neagu Virginia, secretar al Primă-
riei Comunei Clejani.

l Consiliul Judeţean Gorj organizează 
concursul de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice de execuție vacante de 
consilier, clasa I, gradul profesional supe-
rior la Serviciul promovare, turism și 
comunicare, Direcția managementul 
proiectelor și relații externe din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Gorj. 
A. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -  proba suplimentară (verifi-
carea cunoștințelor în domeniul IT - nivel 
mediu): 26 noiembrie 2018, ora 10:00, la 
sediul Consiliul Județean Gorj; - proba 
scrisă: 27 noiembrie 2018, ora 10:00, la 
sediul Consiliul Județean Gorj; - interviul: 
în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susținerii probei scrise, la sediul 
Consiliul Județean Gorj.  B. Condiții de 
participare la concursul de recrutare: 1. 
candidații să fie absolvenți de studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniile: științe ale comunicării, 
științe administrative sau drept; 2. vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice - minimum 7 ani; 3. cunoș-
tințe operare PC - nivel mediu. C. Candi-
daţii vor depune dosarul de concurs în 
termen de 20 zile de la data publicării  
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III, respectiv în perioada 
26.10.2018-14.11.2018, la sediul Consiliului 
Judeţean Gorj. D. Datele de contact ale 
secretarului comisiei de concurs: Șendroiu 
Cristina, consilier superior la Comparti-
mentul de management al unităților sani-
tare preluate, monitorizare indicatori, 
salarizare din aparatul de specialitate al 
Consiliul Judeţean Gorj, adresa de cores-
pondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victo-
riei, nr. 4, et. 2, camera 236, telefon: 
0372531236, adresă de e-mail: cristina.
sendroiu@cjgorj.ro.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa locali-
tatea București, șos.Vergului, nr.12, Sector 
2, organizează la sediul spitalului concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante contractuale de execuţie, perioadă 
nedeterminată, conform HG nr.286/2011, 
de: -1 post asistent medical principal balne-
ofiziokinetoterapie și recuperare- Secţia 
Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie; 
-1 post îngrijitoare -Laborator Recuperare, 
Medicină Fizică și Balneologie. Condiţiile 
generale și specifice: Asistent medical prin-
cipal balneofiziokinetoterapie: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echivalentă; 
-5 ani vechime în specialitate; -examen 
pentru obţinerea gradului de principal. 
Îngrijitoare: -școală generală; -concurs 
pentru ocuparea postului. Data concur-
sului: 19.11.2018, ora 10.00 -proba scrisă; 
-23.11.2018 -interviul, ora 10.00. Data-li-
mită de depunere a dosarelor: 09.11.2018, 
până la ora 15.00. Calendarul de desfășu-
rare a concursului, bibliografia și tematica 
se afișează la sediul și pe site-ul spitalului: 
www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: 
Ec.Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bovinelor Dancu, cu 
sediul în localitatea Dancu, județul Iași, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
țiilor de cercetător științific: 1 post cerce-
tător științific gradul III -specializarea 
control al produselor de origine animală, 2 
posturi CS III- specializarea creșterea și 
exploatarea animalelor, cu vechime minim 

6 sau 4 ani în cercetare sau învățământul 
superior, cu studii superioare de specialitate 
și doctorat, articole științifice publicate, 
minim 80 puncte. Concursul este în data de 
20.11.2018, ora 10.00 (analiza dosar și 
interviul în specializarea postului pentru 
care candidează). Data-limită pentru depu-
nerea dosarelor de concurs este 13.11.2018. 
Locul unde se desfășoară concursul este la 
sediul SCDCB Dancu. Temeiul legal al 
organizării  concursului este HG 
nr.286/2011. Informații suplimentare la 
sediul unității sau la telefon: 0232.272.465, 
0232.272.667, e-mail: scdbdancu@yahoo.
com.

l Spitalul Universitar de Urgenţă Bucu-
rești (Cod fiscal 4283570) organizează 
concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale vacante:  1. 
Serviciul Contabilitate și Gestiune: -Șef 
Serviciu– 1 post vacant: Studii superioare 
absolvite cu examen de licenţă în speciali-
tatea serviciului; Vechime în specialitatea 
studiilor minim 2 ani.  -Economist specia-
list IA- 1 post vacant: Studii superioare 
absolvite cu examen de licenţă în domeniul 
economic; Vechime în specialitate minim 6 
ani si 6 luni. 2. Serviciul Achizitii Publice- 
Contractare: -Referent de specialitate 
gradul III- 1 post vacant: Studii superioare 
absolvite cu examen de licenţă; Vechime în 
achiziţii publice minim 6 luni; Certificat de 
absolvire curs expert achiziţii publice. 3. 
Serviciul Administrativ: -Șef Serviciu- 1 
post vacant: Studii superioare absolvite cu 
examen de licenţă în domeniul știinţe 
administrative, economic, tehnic, inginerie; 
Vechime în specialitatea studiilor minim 2 
ani. -Muncitor calificat IV- Liftieră- 3 
posturi vacante: Școală generală sau 
diplomă de studii medii; Certificat de absol-
vire curs liftier; Autorizaţie ISCIR cu viză 
în termen de valabilitate; Nu necesită 
vechime în meserie. -Îngrijitoare- 1 post 
vacant: Școală generală; Nu necesită 
vechime în funcţie. 4. Secţia A.T.I.: -Asis-
tent medical principal cu studii postliceale 
specialitatea medicină generală- 2 posturi 
vacante: Vechime ca asistent medical 
minim 5 ani; Diplomă de absolvire a școlii 
postliceale sanitare; Dovada deţinerii certi-
ficatului de membru și a asigurării de 
raspundere civila (în copie), în termen de 
valabilitate; Certificat de grad principal. 
-Psiholog specialist specialitatea psihologie 
clinică- 1 post vacant: Vechime în speciali-
tate în sectorul sanitar minim 4 ani; 
Diplomă de licenţă în specialitate; Examen 
de grad specialist;  Dovada deţinerii 
avizelor profesionale și a asigurării de 
raspundere civilă (în copie), în termen de 
valabilitate. 5. Laborator Clinic de Radio-
logie și Imagistică Medicală: -Asistent 
medical cu studii postliceale specialitatea 
radiologie- 1 post vacant: Vechime ca asis-

tent medical minim 6 luni; Diplomă de 
absolvire a școlii postliceale sanitare; 
Dovada deţinerii certificatului de membru 
și a asigurării de răspundere civilă (în 
copie), în termen de valabilitate. 6. Unitate 
Primiri Urgenţe: -Asistent medical prin-
cipal cu studii postliceale specialitatea 
medico-social- 1 post vacant: Vechime ca 
asistent medical minim 5 ani; Diplomă de 
absolvire a școlii postliceale sanitare; 
Dovada deţinerii certificatului de membru 
și a asigurării de raspundere civilă (în 
copie), în termen de valabilitate; Certificat 
de grad principal. 7. Laborator Recuperare 
Medicină Fizică și Balneologie: -Asistent 
medical cu studii superioare specialitatea 
fiziokinetoterapie- 1 post vacant: Vechime 
ca asistent medical minim 6 luni; Diplomă 
de licenţă în specialitate; Dovada deţinerii 
certificatului de membru și a asigurării de 
raspundere civilă (în copie), în termen de 
valabilitate. 8. Secţia Clinică Ortopedie- 
Traumatologie I: -Kinetoterapeut speciali-
tatea kinetoterapie- 1 post vacant: Vechime 
în specialitate minim 6 luni; Diplomă de 
licenţă în specializarea kinetoterapie; 
Dovada deţinerii avizelor profesionale și a 
asigurării de raspundere civilă (în copie), în 
termen de valabilitate. 9. Asistent medical 
principal cu studii superioare sau postli-
ceale specialitatea medicina generală- 10 
posturi vacante pe Spital: Vechime ca asis-
tent medical minim 5 ani; Diplomă de 
absolvire a școlii postliceale sanitare sau 
diplomă de licenţă în specialitate; Dovada 
deţinerii certificatului de membru și a 
asigurării de raspundere civilă (în copie), în 
termen de valabilitate; Certificat de grad 
principal. 10. Operator III- 1 post vacant pe 
Spital: Vechime ca operator minim 6 luni; 
Diplomă de bacalaureat. 11. Registratori 
medicali- 2 posturi vacante pe Spital: 
Vechime ca registrator medical minim 6 
luni; Diplomă de studii medii. 12. Infir-
miere- 7 posturi vacante pe Spital: Vechime 
ca infirmieră minim 6 luni; Școală generală; 
Curs de infirmiere autorizat. 13. Brancar-
dieri- 3 posturi vacante pe Spital: Școală 
generală; Nu necesită vechime în funcţie. 
Calendarul de desfășurare a concursului 
este: 29.10.2018- 09.11.2018 - inscrierea 
candidaţilor de luni până joi între orele 
08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00; 
12.11.2018 ora 14.00- selecţie dosare; 
13.11.2018 ora 10.00- afișarea rezultatelor 
de verificare a dosarelor; rezultatul selec-
tării dosarelor de concurs se va afișa la 
sediul SUUB- Serv. Resurse Umane și pe 
site-ul spitalului (www.suub.ro). 13.11.2018, 
ora 10.00 -14.11.2018 ora 10.00- formularea 
contestaţiilor faţă de rezultatele de verifi-
care a dosarelor; 15.11.2018, ora 10.00- 
afișarea rezultatelor contestaţiilor faţă de 
rezultatele de verificare a dosarelor; 
19.11.2018, ora 09.00- susţinerea probei 
scrise la sediul SUUB; 20.11.2018, ora 
12.00- afișarea rezultatelor probei scrise (se 
va afișa la sediul SUUB– Serv. Resurse 
Umane și pe site-ul spitalului  www.suub.
ro); 20.11.2018, ora 12.00– 21.11.2018, ora 
12.00- formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele probei scrise; 22.11.2018, ora 
12.00- afișarea rezultatelor contestaţiilor la 
proba scrisă; 23.11.2018, ora 09.00- susţi-

nerea probei practice/ interviu la sediul 
SUUB; 26.11.2018, ora 10.00- afișarea 
rezultatelor probei practice/ interviu (se va 
afișa la sediul SUUB- Serv. Resurse Umane 
și pe site-ul spitalului  www.suub.ro);  
26.11.2018, ora 10.00- 27.11.2018, ora 
10.00- formularea contestaţiilor faţă de 
rezultatele probei practice/ interviu; 
28.11.2018, ora 10.00- afișarea rezultatelor 
contestaţiilor la proba practică/ interviu; 
28.11.2018, ora 12.00- afișarea rezultatelor 
finale (se va afișa la sediul SUUB- Serv. 
Resurse Umane și pe site-ul spitalului  
www.suub.ro). Notă: După data de 
15.11.2018 se va afișa (la sediul SUUB- 
Serv. Resurse Umane și pe site-ul spitalului  
www.suub.ro) repartiţia candidaţilor pe 
sălile de concurs. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă București- Splaiul Inde-
pendenţei 
nr.169, sector 5, București- Serviciul 
Resurse Umane- tel.: 021/318.05.22 int.195 
sau 395 și pe pagina de internet a unităţii, 
respectiv www.suub.ro.

l Centrul de Sănătate Multifuncțional 
,,Sfântul Nectarie’’, cu sediul în București, 
Bulevardul Uverturii nr. 81,  Sector 6, orga-
nizează concurs pentru ocuparea a două 
posuri contractuale de execuție vacante, 
perioada nedeterminată, în data de 
19.11.2018 ora 10:00 proba scrisă și inter-
viul pe 23.11.2018 -programare începând 
cu ora 10:00. Compartimentul Medical -2 
posturi kinetoterapeut; -Studii superioare 
absolvite cu diploma de licență în domeniul 
kinetoterapie sau fiziokinetoterapie; 
-Vechime în specialitate de 0 ani. Dosarul 
de înscriere la concurs se depune în peri-
oada 29.10.2018 - 09.11.2018 intre orele 
9.00 –14.00  la sediul din Bd. Uverturii  
nr.81, Sector 6,  București și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevazute  la art. 6, sectiunea 2, conform 
H.G.nr.286/2011 actualizată. Condiţiile de 
desfășurare a concursului: -Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă/ practică/ 
interviul se va desfășura  în Bd. Uverturii  
nr.81,  București, Sector 6. -Rezultatele 
probelor și a contestaţiilor depuse se 
afișează la sediul din Bd. Uverturii nr.81, 
București sector 6. -Afișarea selecţiei dosa-
relor de concurs: 13.11.2018; -Rezultatele 
contestatiilor pentru selecţia de dosare: 
15.11.2018; -Proba scrisă: 19.11.2018 -ora 
10:00; -Afișarea rezultatelor obţinute la 
proba scrisă: 20.11.2018; -Interviul: 

23.11.2018 programare începând cu ora 
10:00; -Afișarea rezultatelor la interviu: 
26.11.2018. -Dosarul de înscriere; (1) 
Dosarul de înscriere la concurs se depune la 
sediul din  Bd. Uverturii nr.81, Bucuresti 
sector 6.  începând cu data de 29.10.2018 
până pe data de 09.11.2018 între orele 9.00 
-14.00 și trebuie să conţină în mod obliga-
toriu următoarele documente îndosariate în 
dosar cu șină. Relații la telefon nr. 
0376203291 interior 518 intre orele 9.00 
–14.00.

l În data de 12-11-2018, ora 9 va avea loc 
la sediul Primăriei or. Mărășești, jud. 
Vrancea, Concursul  privind ocuparea pe 
perioadă determinată a unui post personal 
contractual, temporar vacant de referent 
gr.I, în Centrul de zi socio-educaţional, din 
subordinea Consiliului local al or. Mără-
șești, jud. Vrancea. Condiţii de participare:  
-Generale- conform art.3 din HG 286/2011 
modificată și completată;-Specifice: 
diploma absolvire studii medii cu  diploma 
de bacalaureat;  -vechime în specialitatea 
studiilor, de minim 6 ani și 6 luni. Între 
29.10- 02.11.2018, la sediul Primăriei se vor 
depune dosarele de participare la concurs, 
cu documentele prevăzute în HG nr. 
286/2011 modificată și completată. 
Concursul  va avea următoarele etape: 1. 
Selecţia dosarelor: 05-06.11.2018; 2. Proba 
scrisă: 12-11-2018, ora 9; 3. Interviul- data 
va fi anunţată ulterior. Bibliografia afișată 
pe site-ul și tabela de afișaj ale instituţiei. 
Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei or. 
Mărășești și telefon 0237260550.

l Ministerul Fondurilor Europene organi-
zează în data de 08 noiembrie 2018, ora 
10.00 proba scrisă, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcţii publice vacante din 
cadrul Direcției generale juridice și relația 
cu Parlamentul, Serviciul relația cu Parla-
mentul: - 1 post consilier, clasa I, grad 
profesional superior (studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor minim 7 
ani). - 1 post consilier, clasa I, grad profesi-
onal asistent (studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
vechime în specialitatea studiilor minim 1 
an). Data și ora susţinerii interviului vor fi 
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afişate odată cu rezultatele 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 anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la Direcţia 
generală managementul resurselor umane 
a Ministerului Fondurilor Europene. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute la 
numărul de telefon:0372 838 681.

l Ministerul Fondurilor Europene organi-
zează în data de 09 noiembrie 2018, ora 
10.00 proba scrisă, concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcţii publice vacante din 
cadrul Direcției generale juridice şi relația 
cu Parlamentul, Serviciul avizare acte 
normative: - 3 posturi consilier juridic, clasa 
I, grad profesional superior (studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul juridic, vechime în 
specialitatea studiilor minim 7 ani). Servi-
ciul avizare contracte: -1 post consilier 
juridic, clasa I, grad profesional superior 
(studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, 
vechime în specialitatea studiilor minim 7 
ani). Data şi ora susţinerii interviului vor fi 
afişate odată cu rezultatele 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 anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la Direcţia 
generală managementul resurselor umane 
a Ministerului Fondurilor Europene. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute la 
numărul de telefon:0372 838 681.

l Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizația Levantului, în temeiul 
H.G. nr. 286/ 2011 şi a Memorandumului 
aprobat prin şedința Guvernului din data 
de 12 aprilie 2018, organizează concurs/ 
examen în vederea ocupării prin concurs a 
unui post contractual de execuție astfel: 1 
post expert IA (achiziții publice). Concursul 
se va desfăşura la sediul din Bucureşti, bd. 
Mareşal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 
şi va consta în 2 probe: proba scrisă şi proba 
interviu. Condițiile generale de ocupare a 
postului se regăsesc pe site-ul Institutului la 
secțiunea Cariere. Condiţii specifice de 
ocupare a postului: 1 post expert (S) grad 
IA în cadrul Compartimentului Achiziții 
publice, normă întreagă 8h/zi, perioadă 
nedeterminată; - studii superioare, absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
economic/juridic/tehnic; - vechime în 
muncă de minim 5 ani; - vechime în specia-
litatea studiilor de minim 5 ani; - experiență 
de minim 3 ani într-un post cu atribuții 
similare -achiziții publice într-o instituție 
publică; - cunoaşterea temeinică a legislației 
care reglementează activitatea în domeniul 
achizițiilor publice la instituțiile publice; - 
certificat de participare la cursuri de achi-
ziții publice; - cunoştinţe avansate de 
operare calculator. Pentru înscriere candi-
dații vor prezenta un dosar cu documentele 
obligatorii conform art. 6 din H.G. nr. 
286/2011 Regulamentul- cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, care se regăsesc pe 
site-ul ISACCL la secțiunea Cariere –
Anunțuri. Cererea de înscriere poate fi 
descărcată de pe site-ul Institutului la 
secțiunea Cariere. Bibliografia de concurs 
se găseşte pe site-ul ISACCL, secțiunea 
Cariere. Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează până la 
data de 09.11.2018, ora 12.00, la sediul 
Institutului.  Proba scrisă, se va desfăşura 
la sediul Institutului, în data de 19.11.2018, 
ora 12.00 (fără a se depăşi durata maximă 
admisă de 3 ore). Interviul se se va desfă-
şura în data 23.11.2018, începând cu ora 
10.00, la sediul ISACCL. Rezultatul final al 
concursului se afişează la sediu şi pe pagina 
de internet a ISACCL, cel târziu la data de 
29.11.2018, ora 12.00. Date contact: sediul 
Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizația Levantului, Bucureşti, 
sector 1, bld. Mareşal Constantin Prezan, 
nr. 2A- etaj 1 Compartiment resurse umane 
şi juridic –Elena Liliana Ionescu tel. 
0723.782.499. Data publicării 26.10.2018.

l Primăria Comunei Dumbrăvița, cu 
sediul în localitatea Dumbrăvița, strada 
Petofi Șandor, nr.31, județul Timiş, organi-
zează concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant, aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi completată de 
HG nr.1027/2014. Denumirea postului: 
psihopedagog, pe perioadă nedeterminată, 
1 post. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii superioare 
în specializarea psihopedagogie; -atestat de 
liberă practică eliberat de Colegiul Psiholo-
gilor; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu este o 
condiție. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: data de 
19.11.2018, ora 10.00, la sediul instituției; 
Proba interviu: data de 21.11.2018, ora 
10.00, la sediul instituţiei. Data-limită până 
la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, la sediul instituției şi pe site-ul insti-
tuției. Documentele necesare pentru 
dosarul de concurs vor fi cele prevăzute de 
art.6 din HG nr.286/2011, actualizată. 
Detalii privind bibliografia de concurs sunt 
disponibile la sediul instituției şi pe site-ul: 
http://www.e-primarii.ro/primaria-dumbra-
vita-tm, secțiunea Știri/Anunțuri. Date de 
contact: Lozici Alina Lăcrămioara, telefon: 
0736.657.102.

l Primăria Oraşului Mizil, cu sediul în 
Bd.Unirii, nr.14, judeţul Prahova, organi-
zează concurs, conform Legii 188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de consilier, clasa I, grad profesional asis-
tent- Compartiment Relaţii publice şi 
arhivă- 1 post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 27.11.2018, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
29.11.2018, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: minim 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 zile de la 

publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Oraş 
Mizil. Relaţii suplimentare la sediul din 
Mizil, Bd.Unirii, nr.14, nr.de telefon: 
0244.250.027, int.38- Compartiment 
Resurse Umane, e-mail: primaria@prima-
ria-mizil.ro.

CITAȚII
 

l Numitul, Drăguşin Adelin Iulian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun.Roşiori 
de Vede, str.Gheorghe Doja, nr.5B, jud.
Teleorman şi în mun.Bucureşti, sector 2, str.
Elev Ștefanescu Ștefan, nr.2, bl.462, sc.1, 
ap.1, este citat în calitate de pârât în 
dosarul nr.8289/311/2017 la Judecătoria 
Mun.Roşiori de Vede, jud.Teleorman, 
pentru data de 21.11.2018, Complet civil 6, 
ora 8.30, dosar având ca obiect partaj 
succesoral, reclamanţi: Drăguşin Maria şi 
D r ă g u ş i n  L a u r e n ţ i u  L e o n t e . 
Tel.0249.433.066, fax: 0372.874.019.

l Se citează pârâţii Hadnagy Rozalia şi K. 
Kovacs Ștefan pentru data de 4 decembrie 
2018 la Judecătoria Târgu Secuiesc avînd 
ca obiect declararea morţii prezumate.

l Reclamanta Popa Viorica citează pe 
Potec Andrei, Potec Ioan, Potec Sofia şi 
Potec Ioan la Judecătoria Făgăraş în ziua 
de 22.11.2018, în dosar nr. 3573/2206/2018 
în cauza care are ca obiectiv uzucapiune.

l Numiţii Andreica Maria, Ana, Maria 
Floarea, Silvia, Emil, Costan sunt chemaţi 
în instanţă la Judecătoria Bistriţa, în dosar 
număr 197/190/2005, în data de 20.11.2018, 
ora 9.00.

l Prodanof Nicolae, domiciliat în Brazilia, 
Sao Paulo, Rua Gal.Euclides Figueredo, 
374, Sao Paolo, SP CEP -05654 -030 
-Morumbi, Statul Brazilia, vă înştiinţăm că 
sunteţi invitat să vă prezentaţi la Curtea de 
Apel Bucureşti, cu sediul în Palatul de 
Justiţie, Splaiul Independenţei, nr.5, Bucu-
reşti, România, în camera E107 -Ilie Stoe-
nescu, S3 -Completul nr.12 recurs, la data 
de 05.03.2019, ora 9.00, în calitate de 
intimat, în procesul cu intimaţii-reclamanţi 
Marcu Adrian şi Marcu Daniela, în dosarul 
nr.28165/3/2016, având ca obiect rezolu-
ţiune contract.

l Numitul Ostafe Paul, cu domiciliu în sat 
Smârdan, com. Suharău, jud. Botoşani este 
citat la data de 20 noiembrie 2018 la Jude-
cătoria Darabani,  în dosarul nr. 
41/217/2018- divorţ, reclamanta Ostafe 
Argintina.

l Numitul Mănăilescu Crăciun cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Bucureşti, 
str. Zeţari nr. 53, sector 5 este citat la Jude-
cătoria Bacău pe data de luni 15.10.2018 la 
ora 9:00 completul C4 familie camera 3 în 
calitate de pârât în dosarul civ. nr. 
11597/180/2017 în procesul de divorţ cu 
reclamanta Mănăilescu Dumitra.

DIVERSE
 

l Counter-Strike in realitate! FySnow 
Arena imbina airsoftul cu scenariul Coun-
ter-Strike fysnow.ro 0726824334.

l Matriland.ro- site gratuit de matrimo-
niale. Nu solicităm date personale.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in dosarul 
nr. 2852/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform sentinței nr. 620 din 25.09.2018 
privind pe SC Teatrul Cu Bere SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 
09.11.2018, întocmirea tabelului preliminar 
al creanțelor 29.11.2018, întocmirea tabe-

lului definitiv 21.12.2018, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 04.12.2018 
orele 12:00 la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in dosarul 
nr. 6378/105/2017*, Tribunal Prahova, 
conform sentinței nr. 638 din 26.09.2018 
privind pe SC Oilrom Business Consulting 
SRL, cu termenele: depunere declarații 
creanță 09.11.2018, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 28.11.2018, întoc-
mirea tabelului definitiv 24.12.2018, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in data 
03.12.2018 orele 12:00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in dosarul 
nr. 3467/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform sentinței nr. sentinței nr. 708 din 
15.10.2018 privind pe SC Zhongguo Ying 
Invest SRL, cu termenele: depunere decla-
rații creanță 29.11.2018, întocmirea tabe-
lului preliminar al creanțelor 19.12.2018, 
întocmirea tabelului definitiv 11.01.2019, 
prima Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 16.01.2019, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa in dosarul 
nr. 2960/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform sentinței nr. sentinței nr. 718 din 
18.10.2018 privind pe SC Tobalex Rox 
Construct SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 03.12.2018, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
24.12.2018, întocmirea tabelului definitiv 
18.01.2019, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 28.12.2018 orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 8656/105/2017, Tribunal 
Prahova,  conform sent inte i  nr. 
686/10.10.2018 privind pe SC Dinulescu 
SRL.

l Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan 
Cuza” Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.
Racova, nr.69, anunță scoaterea la concurs, 
pe perioadă determinată, a următoarelor 
posturi vacante de experți în cadrul proiec-
tului POCU 74/6/18/107740- ADMISI- 
Abandon Diminuat prin Măsuri Integrate 
Sustenabile în învățământ: animator 
socio-educativ de gradiniță- 1 post, 
animator socio-educativ şcolar- 1 post, 
cadru didactic SDS limba franceză- 1 post, 
cadru didactic învățător SDS- 1 post. 
Relații în acest sens se pot obține la secreta-
riatul unității de luni până vineri de la 9.00 
la 14.00 sau la numărul de telefon 
0235.317.856.

l Carduelis Consulting IPURL, solicită 
depunerea de oferte de către evalutori sau 
alţi specialişti în vederea întocmirii testului 
creditorului privat în procedura insolvenţei 
transbordare vagoane marfă SA, Bucureşti, 
CUI 11624123. Ofertele se vor trimite la 
adresa adm. judiciar din Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, prin serviciul 
Poşta Română, în plic cu confirmare de 
primire, până la data de 02.11.2018. Rel. 
tel .  adm. judiciar Elena Huideş 
0722.634.777.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a debitorului SC 

Acve Plus Soft SRL, CIF: 30208721, 
J40/5644/2012, dosar nr. 17969/3 anul 2018 
–Tribunalul Bucuresti. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 
07.12.2018; Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor la 27.12.2018; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 21.01.2019. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a debitorului SC 
Arindustries SRL, CIF: 16238557, 
J25/250/2018, dosar nr. 2217/101 anul 2018 
–Tribunalul Mehedinti. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 
21.11.2017; Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor la 12.12.2018; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 09.01.2019. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l SC Supercom SA, cu domiciliul în Mun.
Bucureşti, Sectorul 2, str.Gherghiţei, 
nr.23C, titulari ai planului/programului 
PUZ Construire clădire de birouri S+P+4E, 
în mun.Bucureşti, Sector 2, str.Gherghiţei, 
nr.21, nr.cadastral 212708, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, din Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, de luni până vineri, între 9.00-
12.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul ARPMB în 
termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului.

l Int. Fam. Iercusan cu sediul în Șoseaua 
Sălaj, Nr.137 sector 5, Bucureşti, înregis-
trată la ONRC-ORCTB cu CUI nr. 
15488105, informează pe cei interesaţi că 
s-a depus solicitarea pentru emiterea auto-
rizaţiei de mediu pentru activitatea de 
colectare deşeuri, desfăşurata în Str. 
Cornesti Nr.38. Informaţiile la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti din 
sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii- în spatele benzinăriei 
LUKOIL), între orele 9,00-12,00 de luni 
până vineri. Propuneri sau contestaţii se 
pot  depune la sediul APM Bucureşti în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

SOMAȚII
 

l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.
nr.1772/246/2018. Petentul Cilan Simion 
solicită înscrierea dreptului de proprietate 
pe titlu de uzucapiune asupra imobilului 
din c.f. 305573 Bocsig (fost c.f.2571Bocsig ) 
nr.top. 1149/175 intravilan în supr. de 1439 
mp. imobil asupra căruia figurează ca 
proprietar  întabulat sub B.1 Covaci 
Nicolae cu domiciliul necunoscut. Petentul 
susţine că foloseşte acest imobil de peste 70 
de ani în mod continuu, paşnic, public şi 
sub nume de proprietar. Toţi cei interesaţi 
sunt somaţi să depună de îndată  opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în 
termen de  o lună de la ultima publicaţie se 
va proceda la rezolvarea cererii.

l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.
nr.1647/246/2018 .Petenţii Orădan Pavel şi 
Orădan Volomia solicită înscrierea drep-
tului de proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilului din c.f.308100 Șicula 
(fost c.f. 1038 Gurba) nr.top. . 90-91/a intra-
vilan în supr. de  1439 mp şi casa de la nr. 
adm. actual 258 ( nr. vechi 44) imobil 
asupra căruia figurează ca proprietari  
întabulaţi sub B.1   Bunaciu Petru decedat 
în data de 25 iunie 1959 şi sub B.2 Bunaciu 
Floare născ. Ungur decedată în data de 20 
februarie 1965 . Petenţii susţin că folosesc 
acest imobil de peste 35 de ani  în mod 
continuu, paşnic, public şi sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 



IV VINERI / 26  OCTOmbrie  2018ANUNȚURI

depună de îndată opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece în caz contrar în termen de o 
lună de la ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

l Prin cererea înregistrată pe rolul Judeca-
toriei Timisoara sub dosar 7444/325/2018*, 
reclamantul Gruiescu Stelian domiciliat in 
sat Foieni nr. 236. jud. Timis solicită doban-
direa dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra urmatoarelor imobile; 
Teren intravilan (loc de casa), in suprafata 
de 216 mp, situate in localitatea Foieni 
inscris in CF nr. 402488 Foieni (provenita 
din conversia de pe hartie a CF 876, Foieni) 
nr. topografic Top; 254-255/a/1; Teren intra-
vilan (loc de casa), in suprafata de 1.079 
mp. situat in localitatea Foieni inscris in CF 
. 401092  Foieni (provenita din conversia de 
pe hartie a CF 876, nr. topografic Top; 
252-253/a..Toţi cei interesaţi  sunt somati sa 
formuleze opozitie cu precizarea ca in caz 
contrar se va trece la judecarea cererii in 
termen de 1 luna de la emiterea celei din 
urma publicatii.

ADUNĂRI GENERALE
 

l Convocare. În temeiul prevederilor arti-
colului 117 din Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Preşedintele Consi-
liului de Administraţie al Societăţii ENGIE 
Romania S.A., societate cu sediul social în 
Bucureşti, bd. Mărăşeşti, nr. 4-6, sector 4, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului cu nr. J40/5447/2000, Cod Unic de 
Înregistrare 13093222 („Societatea”), 
domnul Eric Joseph Stab, convoacă, la 
solicitarea acţionarului Fondul Proprie-
tatea, în data de 28.11.2018, ora 15.00 la 
sediul social al Societăţii, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
(„A.G.E.A.”). Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor este 
urmatoarea: 1. Aprobarea în principiu a 
admiterii societăţii la tranzacţionare pe o 
piaţă reglementată printr-o oferta publică 
de vânzare realizată de acţionarul Fondul 
Proprietatea. Documentele şi materialele 
aferente subiectului inclus pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Extraordinare a Acţi-
onarilor, pot fi consultate de acţionarii inte-
resaţi, la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 9:00 –15:00. La 
A.G.E.A. sunt îndreptăţiți să participe şi îşi 
pot exercita dreptul de vot numai acţionarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor Socie-
tății la data de 23.11.2018, fie prin reprezen-
tanții legali, fie prin reprezentant, pe baza 
de procură specială. Accesul acţionarilor 
îndreptățiţi să participe la A.G.E.A va fi 
permis în cazul persoanelor fizice care 
reprezintă acționari persoane juridice, pe 
baza de procură specială, depusă în confor-
mitate cu prevederile legale aplicabile. 
Procurile speciale însoţite de actele de 
identificare ale acționarilor pot fi transmise 
şi prin e-mail cu semnătura electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa: „traian.capota@ro.engie.com’’ 
menţionând la subiect „pentru A.G.E.A. 
din data de 28.11.2018”, cu condiţia ca 
exemplarul original să fie depus/ expediat 
astfel încât să fie înregistrat la Societate cu 
cel puţin 48 de ore înainte de data şi ora 
A.G.E.A.  Unul sau mai mulţi acționari 
reprezentând individual sau împreună cel 
puțin 5% din capitalul social al Societății au 
dreptul, în condițiile legii, să introducă noi 
puncte pe ordinea de zi. Termenul limită 
până la care acţionarii îşi pot exercita drep-
turile menționate mai sus este de maxim 15 
zile de la data publicării convocatorului în 
Monitorul Oficial al Romaniei. Orice acţi-
onar interesat are dreptul să adreseze 
întrebări referitoare la punctele de pe 
ordinea de zi şi activitatea Societății. Socie-
tatea va putea formula un răspuns general 
pentru întrebările cu acelaşi conținut. 
Răspunsul la întrebările acționarilor va fi 
dat în cadrul şedinței.

l Convocare: În conformitate cu prevede-
rile Legii 31/1990 Consiliul de Adminis-
traţie al Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. 
convoacă Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 
27.11.2018 orele 11.00 la sediul societăţii 
din Bucureşti Calea Ion Zavoi, nr.8, 
cladirea C6, biroul 12, sector 1, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la sfârsitul zilei de 16.11.2018 (data de 
referinţă).

Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor va avea următoarea Ordine de zi: 
1.Aprobarea retragerii de la tranzacțio-
narea pe piața ATS– AeRO Standard a 
valorilor mobiliare emise de Societatea 
Aviatia Utilitara Bucuresti SA, radierea lor 
din evidențele ASF conform dispozițiilor 
Legii 24/2017 şi ale Regulamentului 
nr.5/2018, cu consecinţa dobândirii caracte-
rului de societate pe acţiuni de tip închis. 2. 
Prezentarea şi aprobarea Raportului de 
evaluare a actiunilor emitentului Aviatia 
Utilitara Bucuresti SA întocmit de evalua-
torul autorizat Olaru Ion. 3. Aprobarea 
prețului unei acțiuni care urmează să fie 
achitat în cazul retragerii acţionarilor din 
cadrul societății. 4. Acordarea dreptului de 
retragere şi aprobarea modalității de retra-
gere din societate şi de a obtine contrava-
loarea acţiunilor pentru acționarii care nu 
sunt de acord cu hotărârea AGEA de 
retragere de la tranzacționare a valorilor 
mobiliare emise de societate. 5. Împuterni-
cirea persoanei ce urmeaza să efectueze 
toate demersurile necesare în vederea înre-
gistrării hotărârilor AGEA şi îndeplinirii 
tuturor formalităților necesare în fața 
autorităților competente, incluzând, dar 
fără a se limita la Oficiul Registrului 
Comerțului, Bursa de Valori Bucureşti, 
Autoritatea pentru Supraveghere Finan-
ciară, Depozitarul Central. 6. Aprobarea 
datei de 7.03.2019 ca fiind data de înregis-
trare (conform art.115 lit.b, subpunctul A, 
lit.(ii), punctul 5 din Regulamentul 5/2018) 
şi aprobarea ex–date la data de 6.03.2019 
(conform art.115 lit.b, subpunctul A, lit.(ii), 
punctul 6 şi art.2 al.2 lit.l din Regulamentul 
5/2018).
În cazul în care la prima convocare nu se 
întruneşte prezenţa corespunzătoare 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor se convoacă pentru data de 
28.11.2018 ora 11 la aceeaşi adresă. Docu-
mente aferente AGA: Convocatorul mate-
rialele supuse dezbaterii precum şi proiectul 
hotărârii AGA vor putea fi consultate înce-
pând cu data de 26.10.2018 la sediul socie-
tăţii. Propuneri ale acţionarilor cu privire la 
AGA: Unul sau mai multi acţionari care 
deţin individual sau împreuna cel puţin 5% 
din capitalul social, au dreptul de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi, însoţite de 
o justificare, şi de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele propuse a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale 
(propuneri care vor fi formulate în scris şi 
transmise la sediul societăţii până la data 
de 9.11.2018 –art.92 al.5 din Legea 
24/2017). Ordinea de zi revizuită, va fi 
publicată până la data de 15.11.2018, în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. Propunerile acţionarilor şi docu-
mentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor 
pentru exercitarea acestor drepturi vor fi 
transmise: -prin document olograf, în 
original prin poştă sau servicii de curierat la 
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. Bucureşti 
Şoseaua Bucureşti– Ploieşti, km.8, sector 1. 
-prin document semnat cu semnătură elec-
tronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 
privind semnatura electronică– prin e-mail 
la adresa aviatiautilitara@yahoo.com. 
Întrebări referitoare la AGA: Acţionarii 
societăţii pot adresa întrebări în scris 
privind punctele de pe ordinea de zi până 
cel târziu în data de 23.11.2018. Partici-
parea la AGA: Data de referinţă este 
16.11.2018. Numai acţionarii înscrişi la 
aceasta dată în Registrul Acţionarilor ţinut 
de Depozitarul Central vor putea participa 
şi vota în cadrul adunării generale. Acţio-
narii pot participa la adunările generale 
direct sau pot fi reprezentaţi de către alte 
persoane în condiţiile legii sau pot vota prin 
corespondenţă.1)Documentele necesare 
pentru participarea la AGA a acţionarilor 
persoane fizice sunt: -dacă acţionarul se 
prezintă personal– actul de identitate; -dacă 
acţionarul este reprezentat de alta persoană 
procura speciala şi actul de identitate al 
reprezentantului; acţionarul poate acorda o 
împuternicire valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăşi 3 ani permiţând repre-
zentantului său a vota în toate aspectele 
aflate în dezbatere inclusiv în ceea ce 
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia, ca 
împuternicirea să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui interme-
diar definit conform prevederilor art.2 alin. 
(1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui 
avocat. 2) Documentele necesare pentru 
participarea la AGA a acţionarilor 
persoane juridice sunt: -reprezentantul 
legal– pe baza unui certificat constatator 

eliberat de Registrul Comertului sau 
persoana căreia i s-a delegat competenţa de 
reprezentare. Începând cu data de 
26.10.2018, formularele de procuri speciale, 
respectiv cele pentru exercitarea dreptului 
de vot prin corespondenţă se pot obţine de 
la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti SA. 
Împuternicirile, înainte de prima lor utili-
zare se pot transmite şi pe email la adresa 
office@aviatiautilitara.ro sau se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, fiind reţinute de societate, făcân-
du-se menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal  al  adunări i  generale . 
Împuternicirea specială poate fi acordată 
oricărei persoane pentru reprezentare într-o 
singură adunare generală şi conţine instruc-
ţiuni specifice de vot din partea acţiona-
rului, cu precizarea clară a opţiunii de vot 
pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi 
a adunării generale. În situaţia discutării în 
cadrul adunării generale a acţionarilor, în 
conformitate cu prevederile legale, a unor 
puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, 
împuternicitul poate vota pe marginea 
acestora conform interesului acţionarului 
reprezentat. Acţionarii înregistraţi la data 
de referinţă, au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor prin utilizarea formula-
rului de vot pus la dispoziţia lor la sediul 
Aviatia Utilitara Bucuresti SA. Formularul 
de vot prin corespondenţă cu legalizare de 
semnătură de către un notar public şi 
însoţit de copia actului de identitate (actio-
narii persoane fizice) sau a certificatului de 
înregistrare al acţionarului (acţionarii 
persoane juridice) vor fi transmise în 
original la sediul societăţii până cel târziu la 
data de 27.11.2018, ora 9:00.). Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul socie-
tatii sau la telefon 021.230.2258, între orele 
9,00–15,00, email: office@aviatiautilitara.
ro. Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. Preşe-
dinte Consiliu de Administrație Costas 
Bogdan.

LICITAȚII
 

l Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Cometex SA din Urlati jud. Prahova, orga-
nizeaza incepand cu data de 26.10.2018, 
02.11.2018, 09.11.2018, 16.11.2018, 
23.11.2018, 29.11.2018 ora 10 la sediul 
lichidatorului licitatie publica cu strigare 
pentru vanzarea bunurilor mobile constand 
in fisete metalice, rafturi metalice, 8 masini 
de cusut, robineti metalici, suruburi, ptre-
zoane, masina de repasat, piulite si alte 
obiecte de inventar metalice.la pretul total 
de 50.007 lei. Licitatia este publica si se 
desfasoara conform regulamentului de 
vanzare aprobat de adunarea creditorilor. 
Relatii la telefon 0723695547 sau e-mail 
voichita_onofrei@yahoo.

l Leavis Cont IPURL lichidator pentru 
SC Panatcom TV SRL, cu sediul in Valea 
Doftanei, Sat Tesila, Punctul Rusu, jud. 
Prahova, organizeaza incepand cu data de 
26.10.2018, 02.11.2018, 09.11.2018, 
16.11.2018, 23.11.2018, 29.11.2018 ora 13 
la sediul lichidatorului licitatie publica cu 
strigare pentru vanzarea bunurilor mobile 
constand in gater mohringer fara carte 
tehnica dar functional la pretul de 22.600 
lei fara TVA. Gaterul poate fi vandut 
pentru piese sau ca materiale refolosibiile 
– fier vechi. Pretul de pornire a licitatiei 
pentru material refolosibil este de 1,00 lei /
kg fara TVA. Relatii la telefon 0723695547 
sau e-mail voichita_onofrei@yahoo.com.

l Debitorul SC Unic Trans SRL cu sediul 
social in Dr.Tr.Severin, str.Brancoveanu, 
nr.12, bl.3, sc.2, ap.1, jud.Mehedinti, 
CIF:1817880, J25/682/2005, aflata in proce-
dura de faliment, dosar nr. 10387/101/2010 
prin lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, scoate la 
vanzare, la pretul diminuat cu 15% fata de 
pretul stabilit prin raportul de evaluare 
conform Hotararii Adunarii Creditorilor 
din data de 10.10.2017: -Bunul imobil 
*teren extravilan* situat in Dr. Tr. Severin, 
2A  T52/1, P15, judetul Mehedinti, carte 
funciara 20295/N, numar cadastral 6798, a 
localitatii Dr. Tr. Severin, in suprafata de 
10001,00 m.p., la un pret de pornire al lici-
tatiei de  17850,00 euro exclusiv TVA (ce se 
vor achita in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitatia va avea loc în localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, 
judeţul Mehedinţi la data de 05.11.2018, 

orele 13,00. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in contul unic 
de insolventa cu cel putin 2 (doua) ore 
inainte de inceperea licitatiei a unei 
cautiuni de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei si achizitionarea caietului de 
sarcini in valoare de 300 lei. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta incheierea   
din data de 05.09.2011 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 10387/101/2010. 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. Relatii supli-
mentare la telefoanele 0756482035, 
0742592183 0252/354399 sau la sediul 
lichidatorului din Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, judetul Mehedinti. Lichidator 
Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organi-
zează în data de 16.11.2018, ora 11.00, la 
sediul unităţii administrativ-teritoriale, 
licitaţie publică deschisă pentru vânzarea 
prin licitație publică a suprafeţelor de teren 
de 289mp şi 31mp, identificate cadastral cu 
nr.65723 şi 65716, din domeniul privat al 
Comunei Aroneanu, județul Iaşi. Caietul de 
sarcini poate fi achiziționat de la sediul 
Comunei Aroneanu, la prețul de 100Lei. 
Garanția de participare este în cuantum de 
300Lei. Prețul de pornire al licitației este de 
15Euro/mp, echivalentul a 22.268Lei. 
Persoanele interesate vor depune documen-
taţia de participare la licitaţie până în data 
de 15.11.2018, ora 16.00, la sediul Comunei 
Aroneanu, compartiment Ghişeu Unic. 
Relaţii suplimentare la telefon/fax: 
0232.299.255.

l Compania De Pază Unias Security SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie publică auto-
turism Dacia Logan,1.4, diesel, 2013 
vanzare aprobata de Adunarea creditorilor 
din data de 29.08.2018. Cel mai mare preţ 
oferit la data prezentului anunţ este 10.000 
lei TVA inclus, pasul de supraofertare este 
de 1.000 lei TVA inclus. Persoanele intere-
sate vor achiziţiona caietul de prezentare în 
suma de 200 lei fara TVA de la sediul lichi-
datorului şi vor depune oferta împreuna cu 
taxa de garanţie de 1.000 lei TVA inclus 
pana la data de 02.11.2018. Licitaţia si 
încheierea actului de adjudecare se va face 
la data de 05.11.2018 ora 14/00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax: 
0244 519800.

l Compania De Pază Unias Security SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie publică la 
valoarea de evaluare redusa cu 25%-10.425 
lei fara TVA autoutilitara NB1 Ford 
Transit an 2008, diesel. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar in valoare de 300 lei 
fara TVA şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 02.11.2018, ora 15/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 09.11.2018, 16.11.2018 si 23.11.2018 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l PENITENCIARUL MIOVENI, cu 
sediul în Loc. Mioveni, B-dul. Dacia, nr.1, 
jud. Argeş, telefon/fax 0248.260.000, 
0248.260.599, organizează în data de 
12.11.2018 ora 10.00 licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea următoarelor 
bunuri scoase din funcţiune: -1buc. Auto-
cisternă RD 19215 -preţul de pornire a 
licitaţiei 4.051,00 lei fără TVA; -1buc. 
Autoturism Aro 244 -preţul de pornire a 
licitaţiei 905,00 lei fără TVA; -1buc. 
Autobuz RD 111 -preţul de pornire a 
licitaţiei 4.522,00 lei fără TVA; -1buc. 
Autospecializată Iveco 3512 -preţul de 
pornire a licitaţiei 1.347,00 lei fără TVA; 
-1buc. Autoutilitară Aro 320 -preţul de 
pornire a licitaţiei 1.106,00 lei fără TVA; 
Autovehiculele pot fi văzute la sediul 
Penitenciarului Mioveni, în Loc. Mioveni, 
B-dul. Dacia, nr. 1, jud. Argeş de luni 
până vineri între orele 08,00-14,30. 
Pentru a putea participa la licitaţie, 
potenţialii participanţi, trebuie să îndepli-

nească următoarele condiţii: -să achite 
taxa de participare în cuantum de 20 lei, 
ce reprezintă contravaloarea Caietul de 
sarcini ce se va ridica de la sediul Peni-
tenciarului Mioveni. -să constituie 
garanţia de participare în cuantum de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei 
pentru fiecare reper la care ofertantul 
doreşte să oferteze. În situaţie de neadju-
decare, licitaţia se va relua în data de 
19.11.2018 , ora 10.00 -caz în care preţul 
va fi diminuat cu 20% din preţul de 
pornire a licitaţiei. În situaţia în care nici 
de această dată nu se adjudecă, licitaţia 
se va repeta în data de 26.11.2018, ora 
10.00 caz în care preţul va fi diminuat cu 
40% din preţul stabilit pentru prima lici-
taţie. Depunerea documentelor de parti-
cipare se va face până la ora 09,00 în 
fiecare zi a desfăşurării licitaţiei.

PIERDERI
 

l Subscrisa Rompetrol Logistics SRL cu 
sediul in Ploiesti, str. Basarabilor, Nr. 7, 
Judet Prahova, inregistrata la ORC sub nr. 
J29/2556/2008 si avand CUI 14156698, 
anunta pierdut certificatul constatator nr. 
76571 din 01.09.2010.

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul in 
judetul Ilfov, localitatea Stefanestii de Jos, 
Str.Busteni, nr.7, cod postal 077175, avand 
CUI 13348610, declara pierdut Registrul 
Unic de Control aferent punctului de lucru 
Penny Market situat la adresa Str.Iosif 
Popoviciu, Nr.2, localitate Sf.Gheorghe, 
Judetul Covasna, achizitionat prin chitanta 
nr.054247/18.08.2008 emisa de DGFP 
Covasna. Il declaram nul.

l Popescu Alexandru Ciprian - Alexan-
dria, județul Teleorman, pierdut Atestat 
taxi nr. 51616, eliberat de ARR. Îl declar 
nul. 

l Mazilu Anghel - comuna Mârzăneşti, sat 
Cernetu, județul Teleorman, pierdut 
Atestat conducător auto marfă seria 
0428908000, emis de ARR. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Pregatire Profesio-
nala a Conducatorului Auto (atestat ) pe 
numele de Prioteasa Liviu emis de ARR la 
17.06.2015. Il declar NUL. phone: 
0720018202.

l Pierdut legitimaţie de student pe numele 
Cernat Bogdan, eliberată de Universitatea 
„Titu Maiorescu” Bucureşti. O declar nulă.

l Pierdut card tahograf şi atestat CPC 
transport marfă, eliberate de ARR Mehe-
dinți pe numele Iancu Constantin Claudiu. 
Se declară nule.

l Pierdut carnet de note, Slav Simona Iulia 
eliberat de Universitatea de Ştiinţe Agrono-
mice şi Medicină Veterinară din Bucureşri. 
Îl declar nul.

l Pierdut document de înregistrare sani-
tară veterinară şi pentru siguranţa alimen-
telor pentru unităţile de vânzare cu 
amănuntul nr. 4151 din 13.06.2008, pentru 
obiectivul cantină al componentei Obstre-
tică –Ginecologie Polizu a Institutului 
Naţional pentru Sănătatea Mamei şi a 
Copilului “Alessandrescu –Rusescu” Bucu-
reşti, din str. Polizu nr. 38- 52, sector 1, 
Bucureşti.

l Pierdut document de înregistrare sani-
tară veterinară şi pentru siguranţa alimen-
telor pentru unităţile de vânzare cu 
amănuntul nr. 3860 din 25.03.2008 pentru 
obiectivul “Cantină“ al componentei Pedi-
atrie Lacul Tei a Institutului Naţional 
pentru Sănătatea Mamei şi a Copilului 
“Alessandrescu Rusescu” Bucureşti, din 
B-dul Lacul Tei nr. 120, sector 2, Bucureşti.

l Pierdut contract de vânzare –cumpărare 
şi proces verbal de predare –primire nr. 
2151/ 25.03.1991 încheiat între Imobiliara 
RA Sucursala Cotroceni şi Şerban 
Gheorghe şi Şerban Daniela.

l Firma Glob Star Trade declară pierdut 
un chitanţier de 50 file de la nr. 28401 până 
la 28450. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Atestare Profesio-
nală eliberat de ARR Argeş pe numele Ioan 
Alexandru Gabriel. Se declară nul.


