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OFERTE SERVICIU
l Angajam soferi TIR pentru 
Europa. Cerinte: experienta 2 ani. 
Beneficiu lunar: 1.900EURO. 
0721.537.226.

l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane organizează la sediul său 
din loc. Deva, B-dul. 1 Decembrie, 
nr. 39, jud. Hunedoara, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a postului contractual 
de execuție vacant de: -Desenator 
artistic (COR: 343205) -studii 
superioare, gradul II, normă 
întreagă, în cadrul Secției de 
Restaurare, Investigații, Conser-
vare Deva -(1 post); concursul va 
avea loc în data de 25.10.2017, ora 
9.00 -proba practică şi în data de 
31.10.2017, ora 9.00 -interviul. 
Dosarele de participare la concurs 
vor fi depuse până la data de 
17.10.2017, ora 14.00, la sediul 
instituției, biroul Resurse Umane. 
Persoană de contact: Popescu 
Adriana Crist ina,  te l / fax. 
0254.216750/212200, int. 2023.

l Primăria Comunei Pietroasa, cu 
sediul în localitatea Pietroasa, str.
Principală, nr.109, județul Timiş, 
CIF: 4483838, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante de: -Șofer microbuz 
transport persoane, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Comunei Pietroasa, 
astfel: -Proba scrisă în data de 25 
octombrie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 31 octombrie 
2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii liceale; 
-vechime minim 2 ani în speciali-
tatea şofer transport persoane; 
-posesor al unui permis de condu-
cere valabil la data depunerii 
dosarului, care să cuprindă cate-
goria D. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în perioada 04.10.2017-17.10.2017, 
la sediul Primăriei Comunei 
Pietroasa. Relații suplimentare la 
sediul  Primărie i  Comunei 
Pietroasa, persoană de contact: 
Hriscu Adriana -secretar UAT, 
telefon: 0256.334.780, fax: 
0256.334.608, e-mail: cpietroasa@
yahoo.com

l Școala Gimnazială Nr.5, cu 
sediul în localitatea Săcele, strada 
Barajului, numărul 49, judeţul 
Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Mediator şcolar, 
1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25 octombrie 2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 27 
octombrie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii; -califi-
care în domeniul postului: curs de 
formare mediator şcolar organizat 
de Ministerul Educației Naționale; 
-are cunoştinţe de operare pe 

calculator; -să fie disponibil la 
program prelungit; -să cunoască 
comunitatea Gîrcini;  -fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.5, 
strada Barajului, numărul 49, 
localitatea Săcele, județul Braşov. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.5, strada 
Barajului, numărul 49, localitatea 
Săcele, județul Braşov, persoană de 
contact: Stroe Lenuta, telefon: 
0723.949.689, fax: 0368.739.179, 
e-mail: sc5sacele@yahoo.com 

l Școala Gimnazială Nr.5, cu 
sediul în localitatea Săcele, strada 
Barajului, numărul 49, judeţul 
Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Secretar şef, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25 octom-
brie 2017, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 27 octombrie 2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 31 octombrie 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii supe-
rioare de licență cu cel puțin una 
din specializările: -Resurse umane, 
-Administrație publică, -Științe 
juridice; -vechime minim 10 ani 
lucrați în domeniul secretariat 
învățământ; -cunoştinţe privind 
întocmirea şi administrarea cores-
pondenţei oficiale; -cunoştinţe 
privind încadrarea personalului 
din învățământ; -cunoştinţe de 
utilizare şi operare PC (Excel, 
Word); -cunoştinţe de utilizare a 
softurilor specifice activităţii din 
învăţământ: Edusal, Revisal, 
SIIIR; -noţiuni de comunicare în 
relaţii publice; -să fie disponibil la 
program prelungit. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Nr.5, 
strada Barajului, numărul 49, 
localitatea Săcele, județul Braşov. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.5, strada 
Barajului, numărul 49, localitatea 
Săcele, județul Braşov, persoană de 
contact: Stroe Lenuta, telefon: 
0723.949.689, fax: 0368.739.179, 
e-mail: sc5sacele@yahoo.com 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Alexandria, Judeţul Teleorman, 
strada Libertăţii, numărul 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
vacant: -1 post infirmieră în cadrul 
secţiei CPU Videle; -1 post bran-
cardier în cadrul secţiei UPU 
Alexandria; -1 post îngrijitoare în 
cadrul secţiei UPU Alexandria. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru infirmieră: -6 luni 
vechime în activitate; -curs de 
infirmiere organizat de Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti; 
-şcoală generală. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru 

brancardier: -şcoală generală; -fără 
vechime. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru îngri-
jitoare: -şcoală generală; -fără 
vechime. Concursul se organizează 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă în data de 25.10.2017, ora 
10.00, proba scrisă, iar data şi ora 
interviului vor fi anunţate după 
rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean 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. Biblio-
grafia şi relaţii suplimentare la 
avizierul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefoanele: 
0247.306.723/0247.306.758.

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, cu sediul în 
localitatea Constanţa, str.Nicolae 
Iorga, nr. 85, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -asistent medical gene-
ralist, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.10.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
30.10.2017, ora 12.00; -Proba prac-
tică în data de 30.10.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: liceul sanitar cu echivalare 
postliceală/postliceală; -studii: 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă: minim 12 luni în specia-
litate; -abilităţi/cunoştinţe operare 
PC-MS Office (Excel, Windows). 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Centrului 
Regional de Transfuzii Sanguine 
Constanţa, strada Nicolae Iorga, 
nr.85, Constanţa. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Centrul Regional de 
Transfuzii Sanguine Constanţa, 
strada Nicolae Iorga, nr.85, 
Constanţa, persoană de contact: 
economist Peltecu Elena, telefon/
fax: 0341.180.014, e-mail: crts_
constanta@yahoo.com.

l Primăria Comunei Corbi, cu 
sediul în localitatea Corbi, strada 
Voicu Corvin, numărul 235, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Administrator 
public, 1 (un) post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.10.2017, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 
30.10.2017, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare în 
specialitatea Management (Ciclul 
I sau II Bologna); -vechime: minim 
3 ani în specialitatea studiilor; 
-cunoştinţe de operare IBM/PC; 
-să nu fi suferit condamnări penale 
care să-l facă incompatibil cu 

funcţia pe care o va ocupa; -cunoş-
tinţe de limbă străină de largă 
circulaţie franceză/engleză /
germană; -are cetățenia română, 
cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau statelor 
aparţinând spațiului economic 
european şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; -are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candi-
dează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv până în data de 
17.10.2017, ora 14.00, la sediul 
Primăriei Comunei Corbi. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Corbi, persoană de 
contact: Moisescu Mihail, telefon: 
0248.580.005, fax: 0248.580.005, 
e-mail: primariacorbi@yahoo.com.

l Liceul Tehnologic „Vasile 
Cocea” Moldoviţa, cu sediul în 
localitatea Moldoviţa, strada Prin-
cipală, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Bibliotecar şcolar, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 25 octombrie 2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 26 
octombrie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare, cu 
examen de licenţă; -vechime în 
muncă: minim 2 ani; -absolvirea 
unui program de calificare/specia-
lizare pentru ocupaţia de biblio-
tecar cu studii superioare; 
-cunoştinţe de utilizare a tehnolo-
giei informaţiei (operare PC 
-Word, Excel, Powerpoint). Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la secretariatul 
Liceului Tehnologic „Vasile 
Cocea” Moldoviţa, comuna 
Moldoviţa, judeţul Suceava. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” 
Moldoviţa, persoană de contact: 
secretar Loredana Negură, telefon: 
0230.336.170, e-mail: edumold@
yahoo.com.

l Primăria Comunei Tătăruşi, cu 
sediul în satul Tătăruşi, comuna 
Tătăruşi, judeţul Iaşi, organizează 
concurs conform Legii nr.188/1999, 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: -Referent III superior 
în cadrul Compartimentului 
agricol -1 (unu) post. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 02.11.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
06.11.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii liceale 

finalizate cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea 
studiilor (studii medii economice) 
necesară ocupării funcţiei publice 
de execuţie de grad profesional 
superior, potrivit art.57, alin.(5), 
lit.c” din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul Funcţionarilor 
Publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, este 
de 9 (nouă) ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Tătăruşi, 
Judeţul Iaşi. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Tătă-
ruşi, persoană de contact: secretar 
Anghelina Iulian,  telefon: 
0762.247.974.       

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş”, 
cu sediul în localitatea Bucureşti, 
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractual vacante, pe 
durată nedeterminată: -2 (două) 
posturi Asistent Medical Debutant, 
generalist (PL) -Secţia Clinică I 
-Boli Infecţioase Adulţi; -2 (două) 
posturi Îngrijitoare (G) -Secţia 
Clinică II -Boli Infecţioase Adulţi; 
-1 (unu) post Asistent Medical 
Debutant, generalist (S) -Secţia 
Clinică III -Boli Infecţioase Adulţi; 
-2 (două) posturi Asistent Medical, 
generalist (PL) -Secţia Clinică III 
-Boli Infecţioase Adulţi; -1 (unu) 
post Infirmieră (G) -Secţia Clinică 
III -Boli Infecţioase Adulţi; -2 
(două) posturi Îngrijitoare (G) 
-Secţia Clinică III -Boli Infecţioase 
Adulţi; -3 (trei) posturi Asistent 
Medical Debutant, generalist (PL) 
-Secţia Clinică IV -Boli Infecţioase 
Adulţi; -1 (unu) post Asistent 
Medical, laborator (PL) -Laborator 
Analize Medicale -Biochimie; -1 
(unu) post Îngrijitoare (G) -Secţia 
Clinică XIII -Boli Infecţioase HIV/
SIDA Copii; -3 (trei) posturi 
Muncitor Necalificat I (G) -Bloc 
Alimentar; -3 (trei) post Muncitor 
Calificat IV -Bucătar (G) -Bloc 
Alimentar; -1 (unu) post Muncitor 
Calificat IV -Lenjereasă (G) 
-Lenjerie; -1 (unu) post Asistent 
Medical Principal, nutriţie diete-
tică (PL) –Dietetică; -1 (unu) post 
Muncitor Necalificat I (G) 
-Compartiment Manipulare, 
Depozitare. Concursul se va desfă-
şura la sediul institutului, după 
următorul calendar:  -Termenul de 
depunere a dosarelor: 17.10.2017, 
ora 13.00; -Testarea psihologică: în 
data de 25.10.2017, ora 10.00; 
-Proba scr isă :  în  data de 
27.10.2017, ora 10.00; -Proba prac-
tică: în data de 02.11.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 1.
Pentru funcţia de Asistent Medical 
debutant, generalist (PL): -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -fără vechime. 2.

Pentru funcţia de Asistent 
Medical, generalist (PL): -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -6 luni vechime ca 
asistent medical. 3.Pentru funcţia 
de Asistent Medical Principal, 
generalist (PL): -diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor postli-
ceale sanitare; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; -5 
ani vechime ca asistent medical. 4. 
Pentru funcţia de Asistent Medical 
debutant, generalist (S): -diplomă 
de licenţă în specialitate; -fără 
vechime. 5. Pentru funcţia de 
Infirmieră (G): -şcoală generală; 
-curs de infirmiere organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi Asisten-
ţilor Medicali din România sau 
curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia Generală 
Resurse Umane şi Certificare; -6 
luni vechime în activitate. 6. 
Pentru funcţia de Îngrijitoare (G): 
-şcoală generală (G); -vechime în 
muncă: fără vechime. 7.Pentru 
funcţia de Asistent Medical, speci-
alizarea laborator (PL): -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997; -6 luni vechime ca 
asistent medical. 8.Pentru funcţia 
de Muncitor Necalificat I (G): 
-şcoală generală (G); -vechime în 
muncă: fără vechime. 9.Pentru 
funcţia de Muncitor Calificat IV 
-Bucătar (G): -şcoală generală (G); 
-vechime în muncă: fără vechime. 
10.Pentru funcţia de Muncitor 
Calificat IV -Lenjerie (G): -şcoală 
generală (G); -vechime în muncă: 
fără vechime. 11.Pentru funcţia 
de Asistent Medical Principal, 
nutriţie dietetică (PL): -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare 
conform HG nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -examen 
pentru obţinerea gradului de prin-
cipal; -5 ani vechime ca asistent 
medical. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Institutului Naţional de 
Boli Infecţioase “Prof.Dr.Matei 
Balş”. Relaţii suplimentare la 
sediul Institutului Naţional de 
Boli Infecţioase “Prof.Dr.Matei 
Balş”, persoană de contact: refe-
rent Ștefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 
3055, adresa e-mail: alexandruma-
rius.stefan@yahoo.com.
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l Autoritatea pentru Suprave-
gherea şi Protecţia Animalelor, cu 
sediul în localitatea Bucureşti, Şos. 
Olteniţei, nr. 169, sector 4, cu 
punctul de lucru în str. Calea Călă-
raşilor, nr. 179, sector 3, Bucureşti, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Muncitor necalificat, 1 
post: -Proba practică în data de 
25.10.2017, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 31.10.2017, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 1.
Condiţiile generale: 1.1. Condiţiile 
generale pentru participarea la 
concursul organizat în vederea 
ocupării funcţiilor scoase la 
concurs sunt cele prevăzute în 
Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, Art.3 
din HG 286/23.03.2011, pentru 
aprobarea regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, modificată şi completată 
prin HG 1027/11.11.2014. 2.Condi-
ţiile specifice: 2.1.Condiţii specifice 
pentru postul de muncitor necali-
ficat: -studii medii sau studii gene-
rale; -fără experienţă în domeniu. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la punctul de lucru 
din Str.Calea Călăraşilor, nr.179, 
sector 3, Bucureşti. Relaţii supli-
mentare la sediul punctului de 
lucru din Str.Calea Călăraşilor, 
nr.179, sector 3, Bucureşti, 
persoană de contact: Popescu 
Felicia Nicoleta, Biroul Resurse 
Umane- telefon: 312.95.55, int. 105.

l Anunţ privind ocuparea prin 
examen/concurs pe perioadă nede-
terminată a unei funcţii contrac-
tuale de conducere vacante de şef 
birou, grad II, la Biroul Adminis-
trativ, Administrarea şi Gestio-
narea Patrimoniului,  Piață, 
Arhivă din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului. În 
temeiul prevederilor art. 7 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, Primăria 
Oraşului Horezu, cu sediul în 
oraşul Horezu, str. 1 Decembrie, 
nr.7, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a unei funcţii contractuale de 
conducere vacante, respectiv şef 
birou, grad II, la Biroul Adminis-
trativ, Administrarea şi Gestio-
narea Patrimoniului, Piață, Arhivă 
din cadrul Aparatului de speciali-
tate al Primarului oraşului Horezu, 
astfel: Data desfăşurării concur-
sului :  - se lecț ia  dosare lor : 
16.10.2017; -proba scrisă în data de 
23.10.2017, ora 9.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul 
instituţiei,  compartimentul 
Resurse Umane, Juridic, în peri-
oada 02.10.2017-13.10.2017, ora 
14.00. Condiţii de participare la 
concurs -şef Birou, grad II; -Nr.
posturi: 1; -Nivel studii: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență în ştiințe economice; 
-Vechime: minim 9 ani vechime în 

specialitatea funcţiei. Calendarul 
concursului: -Depunerea dosarelor: 
termen 02.10.2017-13.10.2017; 
-Selecţia dosarelor: termen 
16.10.2017;  -Proba scr isă : 
23.10.2017, ora 9.00; -Depunere 
contestaţii proba scrisă: 24.10.2017; 
-Afişarea rezultatelor după contes-
taţii: termen 24.10.2017; -Interviul: 
25.10.2017, ora 10.00; -Rezultatul 
final al concursului: termen 
27.10.2017. Bibliografia de concurs 
şi actele necesare înscrierii la 
concurs se afişează la sediul insti-
tuției. Date de contact ale secreta-
rului comisiei: Orleanu Elena 
Cristina -Biroul Juridic, Adminis-
trație locală, Resurse Umane, 
Salarizare: 0250.860.190.

l Oraşul Iernut, județul Mureş, 
conform prevederilor art.58, alin.2 
din Legea nr.188/1999, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale art.22, alin.1 din 
HG nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, instituția noastră organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcții publice de 
execuție, şi anume: inspector grad 
profesional debutant în cadrul 
compartimentului „Resurse 
Umane”, referent grad profesional 
superior în cadrul SPCLEP şi 
inspector grad profesional debu-
tant în cadrul compartimentului 
„Achiziții Publice”. Data susținerii 
probei scrise este la 31 octombrie 
2017, ora 10.00, la sediul instituției, 
proba orală urmând a fi stabilită 
ulterior. Condițiile generale de 
participare la concurs sunt cele 
prevăzute de art.54 din Legea nr. 
188/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici, iar cele specifice 
sunt: I.Pentru funcția publică de 
inspector, grad profesional debu-
tant, în cadrul compartimentului 
„Resurse Umane”: -studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în specialitatea ştiințe economice 
sau administrație; II.Pentru 
funcția publică de referent, grad 
profesional superior în cadrul 
SPCLEP: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
de 9 ani, în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice. III.Pentru funcția publică 
de inspector grad profesional 
debutant în cadrul compartimen-
tului „Achiziții Publice”: -studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, 
în specialitatea ştiințe de inginerie 
civilă, specializarea construcții 
civile, industriale şi agricole. Bibli-
ografia conține Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcționarilor 
publici, şi Legea nr.7/2004, privind 
Codul de conduită a funcționarilor 
publici. Dosarele se vor depune la 
registratura instituției în termen de 
20 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial. Informații supli-
mentare se pot obține la nr.de 
telefon: 0265.471.410.

l Institutul de Chimie Macromo-
leculară “Petru Poni” Iaşi, cu 
sediul în Iaşi, Aleea Grigore Ghica 
Vodă, Nr. 41A, Județul Iaşi, orga-
nizează concurs de ocupare a unui 
(1) post contractual vacant de 
Asistent fizică şi chimie- cod COR 
311116 (Tehnician- membru în 
echipa de implementare), pe peri-
oadă determinată, în cadrul 
proiectului “Polimeri coordinativi 
poroşi noi cu liganzi organici de 

dimensiuni variabile pentru 
stocarea gazelor.  Acronim: 
POCPOLIG” (P_37_707/contract 
nr.67/08.09.2016, cod SMIS 
104810); Competiția POC-A1-
A1.1.4-E-2015, Normă de lucru 
(nr. ore/lună): 69 ore/lună. Condi-
ţiile generale pentru ocuparea 
postului  şi documente obligatorii 
pentru constituirea dosarului de 
concurs sunt cele prevăzute în 
art.3, respectiv art.6 din HG 
286/2011 pentru aprobarea Regu-
lamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator funcțiilor 
contractuale. Condiții specifice 
necesare pentru ocuparea postu-
rilor: -candidații sa fie absolvenți 
de studii medii/superioare, -să 
cunoască limba engleză nivel 
mediu; -să fie familiarizat cu efec-
tuarea de analize preliminare de 
citotoxicitate pentru compuşi 
organici noi, structuri finale MOFs; 
-să fie familiarizat cu tehnicile de 
purificare compuşi noi obtinuţi; 
-candidatul trebuie să fie motivat şi 
creativ, cu abilități avansate de 
comunicare şi de lucru în echipă; 
-nu necesită vechime. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul Insti-
tutului, Biroul personal-resurse 
umane în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea în Monitorul 
Oficial. Calendarul desfăşurării 
concursului: 1.Data analiza dosa-
relor:  19.10.2017, 2.Data afişării 
rezultatelor analizei dosarelor pe 
site-ul institutului: 19.10.2017, ora 
14.00, 3.Contestațiile se depun 
până la data de 20.04.2017, ora 
14.00. 4.Data probă orală: 
25.10.2017, ora 11.00 (probă 
unică), 5.Data afişării rezultatelor 
pe site-ul institutului: 25.10.2017, 
ora 16.00, 6.Contestațiile se depun 
până la data de 26.10.2017, ora 
16.00. 7.Afişarea rezultatelor finale 
pe site-ul institutului: 30.10.2017, 
ora 12.00. Detalii privind condiţiile 
specifice, sau relaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul resurse 
umane, sediul Institutului de 
Chimie Macromoleculară ”Petru 
P o n i ”  d i n  I a ş i ,  t e l e f o n 
0232.260.332, interior 168, email: 
balan.catalina@icmpp.ro. 

l Locuri de munca in Anglia. 
Cautam:Carer, Registred Nurse 
(cu PIN), vorbitoare de limba 
engleza, care sa lucreze in ingri-
jirea batranilor, la case de batrini, 
Devon si Bishops Stortford. 
Contact pe: conewood02@gmail.
com -Full time. CONTRACT DE 
MUNCA SIGUR. Posibilitatea 
sustinerii interviului ONLINE 
pentru candidatii. Decontare bilet 
de avion; Instruire/Training la 
locul de munca si diploma de 
specializare in domeniu. Salariu 
motivant: minim 8.10 lire/ora, 
peste 1600 lire/luna. Cum ne dorim 
sa fii? Cerinte: Persoane organi-
zate, responsabile, flexibile, empa-
tice, motivate; fara antecedente 
penale. OBLIGATORIU: Respec-
tarea contractului pentru o peri-
oada de minim 6 luni. Ce vei face? 
Responsabilitati: Sa asiste clientii 
care au nevoie de ajutor; Sa ajute 
clientii cu probleme de imobilitate 
si alte dizabilitati; Sa respecte poli-
ticile companiei.

l Comuna Subcetate, județul 
Harghita, având în vedere preve-
derile Legii nr. 188/1999, republi-
c a t ă ,  p r i v i n d  S t a t u t u l 
Funcționarilor Publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi 
HG nr. 611/2008  pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a unei funcții 
publice de execuție vacante de: 
-consilier, grad profesional debu-
tant, compartiment contabilitate, 
impozite şi taxe şi achiziții publice. 
Condiții specifice: a) studii univer-
sitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în ştiințe economice; b) cunoştințe 
operare pe calculator; Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei 
comunei Subcetate, județul 
Harghita, în data de 6 Noiembrie 
2017, ora 10,00-proba scrisă şi 9 
noiembrie 2017, ora 12,00-inter-
viul. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute în art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, republicată, 
privind Statutul Funcționarilor 
Publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Dosarele de 
înscriere se pot depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
prezentului anunț, în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Subcetate, sat 
Subcetate, str Protopop Elie 
Câmpeanu, nr.  16,  județul 
Harghita. Relații suplimentare se 
pot obține la telefon 0266-345003-
Birou Secretar. 

l Institutul Naţional de Cerce-
tare- Dezvoltare pentru Optoelec-
tronica INOE 2000 cu sediul în str. 
Atomiştilor, nr.409, oraş Măgurele, 
jud. Ilfov scoate la concurs urmă-
toarele posturi: -1 post cercetător 
ştiinţific cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată 
normă întreagă cu următoarele 
cerinţe: •studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă ori studii 
echivalente (studii universitare de 
licenţă şi studii universitare de 
masterat), •doctorand în fizică/ 
inginerie/ matematică/ meteoro-
logie, •cunoştinte privind telede-
tecţia activă şi pasivă, •cunoştinte 
privind metodele spectroscopice de 
teledetecţie a gazelor minore 
(FTIR, DOAS), •abilităţi şi experi-
enţă în lucrul cu echipamente de 
C-D utilizate în măsurarea radia-
ţiei şi compuşilor atmosferici 
(fotometrie, DOAS, lidar), •cunoş-
tinte de optica atmosferei, procese 
la interacţia radiaţiei luminoase cu 
constituenţii, •cunoştinte de 
operare PC (platforma Windows, 
Linux), •cunoştinte de programare 
(Matlab, R, Fortran) •solide cunoş-
tinte de limba engleză, •experienţă 
în activitatea de cercetare în dome-
niul fizică/ meteorologie/ inginerie/ 
sau învăţământul superior–2 ani 
sau vechime în alte activităţi 4 ani. 
-2 posturi cercetător ştiinţific 
gradul III cu contract individual 
de muncă pe durată nedeterminată 
cu normă întreagă, cu următoarele 
cerinţe: •studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă ori studii 
echivalente (studii universitare de 
licenţă şi studii universitare de 
masterat), •doctorat în fizică/ ingi-
nerie/ matematică/ meteorologie, 
•cunoştinţe avansate privind tele-
detecţia activă şi pasivă, •cunoş-
tinţe avansate în determinarea 
parametrilor optici folosind măsu-
ratori lidar, •abilităţi şi experienţă 
în lucrul cu echipamente de C-D 
utilizate în măsurarea radiaţiei şi 
compuşilor atmosferici (fotome-
trie, DOAS, lidar), •cunoştinţe de 
optica atmosferei, procese la inter-
acţia radiaţiei luminoase cu consti-
tuenţii, •cunoştinţe de operare PC 

(platforma Windows, Linux), 
•cunoştinţe de programare 
(Matlab, R, Fortran), •solide 
cunoştinţe de limba engleză, 
•experienţă în activitatea de cerce-
tare în domeniul fizică/ meteoro-
logie/ inginerie sau în învăţămantul 
superior- 4 ani sau vechime 
minimă în alte activităţi- 8 ani. 
Locul desfăşurării concursului: la 
sediul INOE 2000 din str. Atomiş-
tilor, nr.409, oraşul Măgurele, jud. 
Ilfov. Înscrierea la concurs se face 
în termen de 30 zile de la data 
publicării anunţului în ziar. 
Dosarul de concurs se depune la 
Secretariatul INOE 2000 din str. 
Atomistilor, nr.409, oraşul Măgu-
rele, jud. Ilfov. Relaţii la telefon:-
021/457.45.22.

CITAȚII  
l Oprea Constantin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna 
Ciochina, sat Borduşelu, judeţul 
Ialomiţa, este citat la Judecătoria 
S l o b o z i a ,  î n  d o s a r u l  n r. 
7657/312/2016, pentru termenul 
din 18.10.2017, ora 9:00, în calitate 
de pârât, în proces cu Oprea Nico-
leta, dosarul având ca obiect divorţ 
fără minori.

l Numitul Trifan Laurențiu şi 
Cabinet Avocat Trifan Laurențiu, 
ambii cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Iaşi, bd. Nicolae 
Iorga, nr.26A, et.1, ap.28, jud. Iaşi 
sunt chemați la Judecătoria Iaşi, 
Secția Civilă, în data de 10 noiem-
brie 2017, ora 8.30, complet 34, în 
dosar nr. 4795/245/2017.

l Se citează pârâtul Stănoaia 
Nicolae la Judecătoria Caransebeş, 
în data de 19.10.2017, în dosar nr. 
2116/208/2017, având ca obiect 
stabilire domiciliu minor.

l Numita Smărăndoiu Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loca-
litatea Mioveni, Mihai Eminescu, 
bl.P13, sc. B, et. 4, ap. 37, jud. 
Argeş, este citată la Judecătoria 
Piteşti, pe data de 20 octombrie 
2017, ora 8,30, complet C5-3, sala 
3, în calitate de pârâtă, în dosarul 
nr.546/280/2017, în procesul de 
divorţ cu reclamantul Smărăndoiu 
Vasile.

l Prin prezenta Somaţie se aduce 
la cunoştinţa celor interesaţi că Vizi 
Jozsef, domiciliat în loc.Ilieni, 
nr.152, jud. Covasna, solicită 
dobândirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune, asupra 
imobilului din CF nr. 26992 Ilieni 
nr. top. 53 şi top. nou 54/1 în supra-
faţă de 1.337mp, proprietatea 
tabulară a defuncţilor Kovacs 
Julianna, Kovacs Jozsef, Kovacs 
Lajos şi Kovacs Maria căsătorită 
Kakas. Toţi cei interesaţi pot face 
opoziţie în termen de o lună la 
Judecătoria Fântu Gheorghe.

l Se citeaza Hornea Aurel la 
Judecatoria Slobozia, judetul 
Ialomita, pentru  termenul din 
data de 18.10.2017, în dosarul civil 
5536/312/2016 având ca obiect 
divort.

l Se citează Chirca Liliana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Norvegia, în calitate de pârâtă, în 
dosarul 1643/838/2016, în proces cu 
Chirca Verginica, în calitate de recla-
mantă, pentru data de 25.10.2017, la 
Judecătoria Lieşti, Sala 1.

l Se citează numita Morar Maria, 
în calitate de pârâtă, la Judecătoria 
Năsăud, în dosarul civil nr. 
1264/265/2017, la 15.11.2017.

l Se citează numiții Cotul Anas-
tasia, Cotul Mădălina, Cotul Tecla, 
Cotul Nastasia, Cotul Luciana, 
Cotul Susana, Cotul Maria, Cotul 
Lucreția, Cotul Ioan, Cotul 
Victoria, Cotul Alexandru, Cotul 
Ileana, Cotul Olimpia, Cotul 
Sofronia, Nistor Pall Timoftei, 
Nistor Octavian, Bindiu Ioan, 
Bindiu Ana, Bindiu Timoftei, 
Bindiu Emil, Bindiu Octavia, 
Cotul Zamfira, Cotul Vasile, 
Pomohaci Lucreția, în calitate de 
pârâți, la Judecătoria Năsăud, în 
dosarul civil nr.182/265/2017, cu 
termen la 07.11.2017.

l Numitul Vlad Viorel este citat la 
Judecătoria Brăila în calitate de 
pârât, la data de 11 octombrie 2017, 
în dosarul civil nr. 8007/196/2010 - 
reclamant Vlad Enache.

l Se citeaza Bulz Sandu Bujor, cu 
ultimul domiciliu cunocut in 
Municipiul Arad, Str. Constructiei 
nr. 3, jud. Arad, la Societatea 
Profesionala Notariala Morariu 
din Arad, B-dul G-ral Vasile Milea 
nr. 1, in data de 11 octombrie 2017, 
ora 11:00, in calitate de mostenitor 
al defunctului Bulz Ioan, decedat 
la data de 13 aprilie 2008, cu 
ultimul domiciliu in arad, Str. 
Constitutiei nr. 3, jud. Arad, nascut 
la data de 4 noiembrie 1932, in 
Romuli, jud. Bistrita nr. 3, jud. 
Arad, nascut la data de 4 noiem-
brie 1932, in Romuli, jud. Bistrita 
N a s a u d ,  a v a n d  C N P 
1321104024929, care face obiectul 
dosarului nr. 79/2017.

l Subsemnatii reclamanti Vekas 
Francisc si sotia Vekas Rozalia, 
ambii cu domiciliul in Vinator nr. 
268 jud. Arad, invita la judecata pe 
Kocsis Alesandru si Kocsis 
Rozalia, ambii cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Viantor nr. 259 
jud. Arad, sau toate persoane inte-
resate, la Judecatoria Chisineu 
Cris in dosar nr. 740/210/2016 
avand termen de judecata la data 
de 07.11.2017, avand obiect de 
judecata rectificare CF.

l Subsemnatul reclamant Oradan 
Teodor jr. cu domiciliul in Arad str. 
Pipos Petru nr. 20 ap. 2 jud. Arad, 
invita la judecata pe Oradan Floare 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Sintea mare nr. 92 jud. Arad, sau 
toate persoane interesate, la Jude-
catoria Chisineu Cris in dosar nr. 
84/210/2017 avand termen de 
judecata la data de 28.11.2017 
avand obiect de judecata dezbatere 
succesiune dupa defunctii Oradan 
Floare si Oradan Teodor sen.

l Numitul Pitiruți Valentin, domi-
ciliat în sat Luncaşi, comuna 
Luncaşi, nr. 12, jud. Iasi, este citat a 
se prezenta la Judecatoria Pascani 
in data de 09.11.2017 orele 08:30 in 
dosarul nr. 2703/866/2017 avand 
obiect divort cu minori.

l Se citează în calitate de pârât 
Singh Satnam, la Judecătoria 
Costeşti(Argeş), în data de 
02.11.2017, în Dosarul nr. 
1204/214/2017, de către recla-
manta Marcu Floarea.

l Neagoe Mircea se citează la 
Judecătoria Piteşti, în calitate de 
pârât ,  în  cauza c iv i lă  nr. 
11617/280/2016 având ca obiect 
divorţ fără copii, la data de 5 
oct.2017, ora 10, complet C4-3, în 
contradictoriu cu reclamanta 
Neagoe Laura Maria.

l Pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu se 
află dosarul cu nr. 11880/318/2016 
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prin care numitul Murgoci Aurel 
Marius este chemat în judecată în 
calitate de pârât, în data de 
16.10.2017, de către Murgoci 
Oana, în calitate de reclamnată.

DIVERSE  
l Ciuleanu Bogdan și Ciuleanu 
Naira, având domicilul în Str. 
Cântecului, nr. 9, județul Ilfov, 
comuna Dobroești,  localitatea 
Fundeni, titular al planului/
programului „Plan Urbanistic 
Zonal -Construire imobile locuințe 
colective și dotări complementare 
servicii/comerț” localitatea Bucu-
rești, Șos. Dobroești, nr. 37-39, 
sector 2, anunţă publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de înca-
drare în cadrul ședinței Comite-
tului Special Constituit din data de 
28.10.2017, urmând ca planul/
programul propus să fie supus 
procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Comentarii privind decizia 
etapei de încadrare se primesc în 
scris la sediul APM București, în 
termen de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anunțului. 

l SC Rewe Romania SRL, cu 
sediul in judetul Ilfov, localitatea 
Stefanestii de Jos, Str.Busteni, nr.7, 
cod postal 077175, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii pentru obtinerea Autorizatiei 
de Mediu necesara functionarii  
punctului de lucru Penny  Market 
Str.Florilor, nr.8-10, Videle, jud.
Teleorman. Informatiile privind 
potentialul  impact  asupra 
mediului al proiectului propus pot 
fi consultate, iar eventualele 
sugestii si contestatii se pot depune 
in scris, sub semnatura si cu date 
de identificare, la sediul APM.
Teleorman str.Dunării, nr.1, CP 
140002, Alexandria, județul 
Teleorman.

l Mlenajek Andrei, in calitate de 
reprezentant al beneficiarilor 
proiectului P.U.Z.-introducere 
teren in intravilan, dezmembrare, 
construire locuinte individuale 
P+2+M, in Judet Ilfov, Oras 
Otopeni, T11, P243/29, 212, 
212/23, 212/21, anunta publicul 
interest asupra depunerii solicitarii 
de obtinerea a Avizului Favorabil 
pentru P.U.Z.-introducere teren in 
in t rav i lan ,  dezmembrare , 
construire locuinte individuale 
P+2+M. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in Bucuresti, sector.1, str.
G h e o r g h e  M a n u ,  n r. 1 8 , 
tel.021.212.56.93, in termen de 12 
zile calendaristice de la data publi-
carii anuntului.

l SC Iri Forest Assets SRL 
anunță publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare în 
vederea obținerii avizului de 
mediu conform HG 1076/2004, 
pentru amenajamentul sivic UP 
XV Mureș –Cluj, amplasat în 
județele Mureș și Cluj. Prima 
versiune a amenajamentului poate 
fi consultată la sediul titularului în 
București, str. Sos. București –
Ploiești, nr. 42-44, Complex 
Băneasa Business &Technology 
Park, Clădirea B, etaj 2, județul 
Ilfov, din data de 02.10.2017. 
Publicul interesat poate transmite, 
în scris, comentarii și sugestii în 
termen de 18 zile calendaristice de 
la data publicării anunțului, la 
APM Cluj–Napoca, Calea Doro-
banților, nr. 99, bloc 9B, fax 
0264/412914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro, în zilele luni –
vineri, între orele 9.00 -14.00.

l SC Keystone Development 
SRL, avand sediul in Bucuresti, str.
Elena Cuza, nr.31, cam.2, titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
individuale si functiuni comple-
mentare P+1E+M, amplasat in 
localitatea Berceni, judetul Ilfov, 
Tarla16, Parcela31/29, anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 17.05.2017, 
urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii 
de adoptare de catre autoritatile 
competente, fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris  la  sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anuntului.

l Neagu Victor, avand domiciliul 
in judetul Ilfov, oras Popesti-Leor-
deni, str.Oituz, nr.51, titular al 
planului P.U.Z.-ansamblu locuinte 
individuale si functiuni comple-
mentare P+1E+M, amenajare 
circulatii, utilitati, amplasat in 
localitatea Berceni, judetul Ilfov, 
Tarla4, Parcela15/2/18, anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 09.08.2017, 
urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii 
de adoptare de catre autoritatile 
competente, fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris  la  sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la  publicarea  anuntului.

l Tigmeanu Marian, avand domi-
ciliul in judetul Ilfov, comuna 
Berceni, titular al planului 
P.U.Z.-ansamblu locuinte indivi-
duale si functiuni complementare 
P+1E+M, amenajare circulatii, 
utilitati, amplasat in localitatea 
Berceni, judetul Ilfov, Tarla21, 
Parcela51/1/4, 51/1/5, anunta 
publicul interesat asupra Deciziei 
etapei de incadrare luata in cadrul 
sedintei Comitetului Special 
constituit din data de 09.08.2017, 
urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii  
de adoptare de catre autoritatile 
competente, fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris  la  sediul 
A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523) in 
termen de 10 zile calendaristice de 
la  publicarea anuntului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Se convoaca membrii Asociatiei 
Liga Arabilor Sirieni din Romania, 
cu sediul in Bucuresti, sos. Pante-
limon, nr. 81, sector 2, cod unic de 
inregistrare 10405044 la Adunarea 
Generala Extraordinara din data 
de 27.10.2017, ora 13 la Sala de 
Sedinte a Ambasadei Republicii 
Arabe Siria la Bucuresti din str. 
Paris, nr. 47, sector 1, cu urma-
toarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
raportului Consiliului Director. 2) 
Aprobarea raportului financiar. 3) 
alegerea Consiliului Director. 4) 
modificari ale Statutului Asocia-
tiei. 5) diverse.
 
l Convocator Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. 
Administratorul unic al S.C. IPCM 
S .A.  Bucureș t i ,  convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor la sediul din Bucu-
rești, Calea Griviţei nr. 8-10, la 
data de 03.11.2017 ora 12:00, cu 
următoarea ordine de zi: 1.Autori-
zaţia S.C. IPCM S.A. pentru 

dobândirea de acţiuni proprii în 
condiţiile Art. 103 indice 1 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. 2.Împuternicirea Administra-
torului unic să ducă la îndeplinire 
hotărârea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor. Pot 
participa la ședinţă acţionarii 
înscriși în Registrul acţionarilor la 
data de referinţă 31.10.2017. În 
cazul neîndeplinirii condiţiilor de 
cvorum, adunarea generală extra-
ordinară a acţionarilor va avea loc 
la data de 04.11.2017, ora 10:00, în 
același loc.

l În conformitate cu dispoziţiile 
art. 117 și 118 din Legea nr. 
31/1990, privind societăţile, repu-
blicată, cu modificările ulterioare, 
Administratorul Unic al Societăţii 
Bere- Spirt Turnu Severin S.A. 
(„Societatea”), cu sediul social în 
judeţul Ilfov, comuna Cernica, sat 
Caldararu, str. Drumul Intre 
Tarlale, nr. 1, hala nr. 3, etaj 1, corp 
D, cod unic de înregistrare 
1605450, număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J23/1698/2007,  atribut fiscal RO, 
capital social subscris și vărsat 
4.487.944,30 lei, cont bancar nr. 
RO82BTRL04101202460948 XX, 
deschis la Banca Transilvania 
Sucursala Lipscani, telefon 
021.529.47.44, fax 021.529.47.29, 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 3.11.2017, ora 10.00 
la sediul social din judeţul Ilfov, 
comuna Cernica, sat Caldararu, 
str. Drumul Intre Tarlale, nr. 1, 
hala nr. 3, etaj 1, corp D pentru toţi 
acţionarii înregistraţi la Registrul 
Mioriţa Cluj, la data de referinţă 
27.10.2017, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea ratificării Deci-
ziei din data de 06.09.2017 a Admi-
nistratorului Unic al Societăţii 
privind aprobarea menţinerii 
ipotecii imobiliare de rang 1 asupra 
imobilului „Fabrica de Bere”, 
situat în judeţul Mehedinţi, mun. 
Drobeta Turnu Severin, str. Bano-
vitei, nr. 7A (fosta str. Banoviţei nr. 
4), format din teren în suprafaţă 
de 17.081,70 mp și construcţiile 
edificate pe acesta, înregistrat în 
CF nr. 57066 (CF vechi nr.962/N), 
număr cadastral 636, în vederea 
garantării de către Societate, în 
calitate de Garant, a creditului în 
suma maximă de 40.000.000 
(patruzecimilioane) lei, contractat 
de Societatea PRODAL 94 SRL, 
cu sediul social în judeţul Ilfov, 
comuna Cernica, str. Drumul Intre 
Tarlale nr. 1, cod unic de înregis-
trare 6646141, număr de ordine în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J23/881/2002, atribut fiscal RO, de 
la Banca Transilvania S.A. 
(„Banca”) prin contractul de credit 
nr. 42/20.02.2017, astfel cum a fost 
modificat prin acte adiţionale 
subsecvente și cum aceasta va fi 
prelungită pentru o perioadă de 12 
luni. 2. Aprobarea împuternicirii 
Administratorului Unic al Socie-
tăţii Bere- Spirt Turnu Severin 
S.A., să negocieze și să semneze în 
numele și pentru Societate 
contractul de ipotecă imobiliară, 
precum și orice alt act, document, 
declaraţie sau cerere necesară în 
acest sens, cât și să efectueze toate 
formalităţile și demersurile în legă-
tură sau prevăzute de contractul 
de ipotecă imobiliară. 3. Aprobarea 
împuternicirii Administratorului 
Unic al Societăţii Bere- Spirt 
Turnu Severin S.A., în vederea 
aducerii la îndeplinire a prezentei 
hotărâri precum și pentru a înde-
plini toate formalităţile prevăzute 
de lege în vederea menţionării 

acestei modificări la Oficiul Regis-
trului Comerţului și publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial. 
Documentele referitoare la proble-
mele înscrise pe ordinea de zi, pot 
fi consultate de acţionari zilnic, 
începând cu data de 27.10.2017 la 
sediul societăţii. Acţionarii pot 
participa la Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
personal sau prin reprezentant 
mandatat prin împuternicire, 
conform prevederilor legale. În 
cazul în care Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
programată pe data de 3.11.2017, 
nu îndeplinește condiţiile de validi-
tate prevăzute de Actul Consti-
tutiv, aceasta va avea loc în data de 
04.11.2017 în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

LICITAȚII  
l Izo Building Cons SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică  Dacia Double Cab 
1.9D, an de fabricatie 2004, diesel 
la preţul de evaluare redus cu 25% 
de  3.252,75  lei fara TVA. Persoa-
nele  interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de  la lichida-
torul judiciar și vor depune  docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în  
06.10.2017, ora 15:30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 13.10.2017 si 20.10.2017 aceeași 
oră, în același loc.
 
l Izo Building Cons SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică in bloc stoc marfa 
(polistiren, sarma, tabla, coltar, 
ventil, tigla, martisoare) la preţul 
de inventar redus cu 25% si cu un 
discount pentru vanzarea fortata 
de 30% de 26.712,02 lei fara TVA. 
Persoanele interesate  vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar și vor depune docu-
mentele de participare  la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
06.10.2017, ora 16:00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării  vânzarea va fi reluată în ziua 
de 13.10.2017 si 20.10.2017 aceeași 
oră, în același loc.

l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile Legii 
85/2006, a urmatoarelor active 
apartinand CET SA: Sediu admi-
nistrativ central – cladire birouri, 
situat in Braila, bdul. Al. I. Cuza, 
nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 lei. 
Se pot vinde si birouri separate cu 
cota indiviza din caile de acces si 
din spatiile comune. Pret/birou 
incepand de la 43.915 lei; Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat in 
Brăila, calea Călărașilor nr. 321B, 
la pretul de 777.441 lei; Mijloace de 
transport: Autoutilitara 10215 FA 
31 la pretul de 7.210 lei; Autoutili-
tara Dacia 1307 la pretul de 1.540 
lei  Mijloace fixe si obiecte inventor 
compus din: Aparate de masura, 
electrice si electronice, la pretul de 
5.900 lei; Birotica si calculatoare la 
pretul de 8.267 lei ; Mobilier la 
pretul de 11.244 lei; Diverse bunuri 
la pretul de 460 lei; Stoc de 
magazie, la pretul de 155.209 lei; 
Listele complete pot fi studiate la 
sediul lichidatorului. Preturile nu 

contin TVA. Licitatiile se organi-
zeaza in datele de 05.10.2017, 
12.10.2017, 19.10.2017, 26.10.2017, 
ora 11.00. Alte informatii: Licita-
tiile se organizeaza la biroul lichi-
datorului din Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de 
sarcini se pot ridica de la lichidato-
rului, contra sumelor cuprinse 
intre 50 lei si 2.500 lei. Garantia de 
participare la licitatie de 10% din 
valoarea de pornire trebuie achi-
tata cu cel putin 2 zile anterior 
datei licitatiei. Tel. 0241/542942; 
0720/300.464.

l SC Vasi-Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmeaza: 1 Buc. Autobuz 
turistic BMC PROBUS 850 TBX, 
sasiu nr. NMC850RKT8DL00132, 
nr. inmatriculare IS-06-LJN, an. 
Fab. 2008- bun vandut la 4425 
EUR+TVA. Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
05.10.2017,ora 12.30, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iași, Str. Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iași, in data de 
06 octombrie 2017 ora 13.30 și se 
va desfășura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data 
de 04.08.2017. Pentru participarea 
la licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iași, 
str.Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iași, 
până la data de 06.10.2017,ora 
12.30. Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de organizare și desfă-
șurare a licitaţiei, Regulament ce 
poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidato-
rului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare și desfăsu-
rare a licitaţiei. Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin plata in contul 
indicat de lichidator. Prezenta 
publicaţie de vânzare va fi afișată 
la sediul lichidatorului judiciar 
(locul desfasurare a licitatiei), la 
Tribunalul Iasi-Judecator Sindic, 
Consiliul Local Iasi precum și la 
locul de dispunere a activului. 
Relaţii suplimentare se pot obţine: 
-C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890 ; 0742/109899, Fax 
0232/240890

l SC Mannheim Oil SRL - în fali-
ment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand teren/constructii inscris in 
C.F. nr. 30101/Slatina - Timis, nr. 
top: 31 - Sadova Veche, Cad: C1, 
Top: 31, aflat in proprietatea debi-
toarei SC Mannheim Oil SRL, 
situat administrativ in Comuna 
Slatina Timis, Sat Sadova Veche, 
nr. 158, denumita generic " Statie 
distributie carburanti". Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 100% 
din pretul de evaluare, respectiv 
1,389,432.59 Lei + T.V.A, (echiva-
lentul a 302.900 EUR, la cursul 
BNR de azi, 02.10.2017, 1 euro = 
4.5871 Lei). Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 

lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 1.000 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 16.10.2017, orele 13.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin.

l Partium Insolvency IPURL, 
numită lichidator în dosarul nr. 
11662/111/2012 af lat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea S.C. Macio S.R.L., CUI: 
RO18455854 scoate la vânzare 
prin licitație publică: Terenuri 
agricole (Proprietatea este 
compusă din 3 parcele de teren 
având o suprafață totală de 11.846 
mp) situate în Sat Betfia, Judeţul 
Bihor prețul de pornire fiind: 
32.098,00 EUR. Teren intravilan 
(Proprietatea este compusă dintr-o 
parcelă de teren având suprafaţa 
de 1185 mp.) situate în Str. Camil 
Petrescu FN, Oradea  prețul de 
pornire fiind: 13.200,00 EUR. 
Teren intravilan (Proprietatea este 
compusă de 3 parcele de teren 
având suprafața totală de 6102 
mp) situate în Str. Făcliei Fn, 
Oradea prețul de pornire fiind: 
209.770,00 EUR. Teren cu hală 
(hală cu suprafața construită de 
1257 mp și terenul aferent în 
suprafață de 4338 mp) situate în 
Oșorhei, Judeţul Bihor, prețul de 
pornire fiind: 132.880,00 EUR. 
Licitația va avea loc în 10.10.2017 
ora 12:00 la adresa din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr. 2, ap.11, jud. 
Bihor. În caz de nereușită licitația 
se reia în data de 17.10.2017, 
respectiv 24.10.2017 la aceeași oră. 
Licitantul trebuie să achiziționeze 
un caiet de sarcini privind bunurile 
imobile supuse prezentei licitații, 
contra sumei de 500 RON +TVA, 
ce va cuprinde și regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 
sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel 
puțin două zile înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel: 0359463661 
fax: 0359463662.

l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea 
de evaluare redus cu 50% autouti-
litara Dacia Papuc-PH 33 RDC, 
camion 2 usi, an fabricatie 2005, 
diesel-2.150,00 lei si autoturism 
Dacia Logan-PH 66 RDC, berlina 
4 usi, an fabricatie 2005, benzina-
2.350,00 lei. Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de  prezentare  de 
la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu  o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în data de 04.10.2017, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. In cazul neadju-
decării, licitatiile vor fi reluate la 
11.10.2017 respectiv 18.10.2017 la 
aceeași oră, în același loc.
 
l Radcar Autoserv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare in bloc prin lici-
taţie publică la valoarea de 
evaluare redus cu 50% de 
125.327,50 lei mijloace fixe (1 
cabina vopsit, bormasine, prese, 
testere, truse scule, sistem reglare 
geometrie roti, mobilier, etc) si 
stocuri la valoare de evaluare de 
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22.375,50 lei (lampi, oglinzi, 
geamuri oglinzi, aripi, capace 
oglinzi, suporturi, bari, grile, 
capace, ornamente, bandouri, 
trepte, panouri, flapsuri, spoilere, 
faruri, carenaje, capete bara, filtre)
Preturile nu contin TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul  
deprezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în data de 04.10.2017, 
ora 14/30 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 11.10.2017 respectiv 
18.10.2017 la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.
 
l Petroluc Serv SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la valoarea 
de evaluare redusa cu 50%. Persoa-
nele  interesate vor cumpăra 
caietul de  prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie 
cu o zi  înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
04.10.2017, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800. In cazul neadjudecării, 
l icitatii le vor fi  reluate la 
11.10.2017 respectiv 18.10.2017 la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
 
l Compania De Pază Unias Secu-
rity SRL-in faliment, cu sediul 
social în Ploiesti, str. Rafinorilor, nr. 
4, modulul E1, etaj, jud. Prahova,  
J29/2907/2007, CUI 22722127 prin 
lichidator judiciar  VIA Insolv 
SPRL  scoate la vânzare prin lici-
taţie publică la valoarea de 
evaluare redusa cu 50% autotu-
rism M1 Dacia Logan an 2013 
(13.400 lei). Valorile de evaluare nu 
contin TVA. Persoanele  interesate 
vor cumpăra caietul de  prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de  partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 05.10.2017, ora 16:00 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 12.10.2017 si 
19.10.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.
 
l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 
evaluare redusa cu 50%, respectiv 
suma de 37.545,19 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadio-
nului “Ilie Oana” - corp adminis-
trativ (mobilier, electronice, obiecte 
IT, aere conditionate, etc). Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul 
de  prezentare de la  lichidatorul  
judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 05.10.2017, 
ora 14:00 la sediul lichidatorului, 
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 12.10.2017 si 
19.10.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.
 
l FC Petrolul SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publica in 
bloc pornind de la valoarea de 

evaluare redusa cu 50%, respectiv 
suma de 160.006,64 lei fara TVA 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei situate in incinta stadio-
nului “Ilie Oana” - stadion (cana-
pele, dulapuri,mese, comode, TV, 
aere conditionate, cusete, etc). 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la  lichida-
torul  judiciar  şi vor depune  docu-
mentele  de participare la  licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
05.10.2017, ora14/30 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 12.10.2017 si 19.10.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.
 
l Cash Control Management SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunuri mobile (masini 
de cusut), Hyunday Sonata,2007, 
diesel - 14.960,25 lei, Fiat Doblo, 
2007, diesel-7.565,25 lei, mobilier la 
preţul de evaluare redus cu 25%. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie  
cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
05.10.2017, ora 13:30 la sediul 
lichidatorului,  str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 12.10.2017 si 19.10.2017 aceeaşi 
oră, în acelaşi loc.
 
l Clarex Impex SRL prin lichi-
dator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare  prin licitaţie 
publică stoc marfa materiale de 
constructii, sanitare la preţul de 
inventar redus cu 60% si cu un 
discount  pentru  vanzarea fortata 
de 30% (15.595 lei) apartinand 
Clarex Impex SRL incepand cu 
data de 06.10.2017, ora 14.00. 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar şi vor depune  docu-
mentele  de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. In 
cazul neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 13.10.2017, 
respectiv  20.10.2017 la aceleasi ore 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.

l Floreal Construct SRL SRL prin 
lichidator judiciar Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 06.10.2017, ora 13.00 prin lici-
taţie publică proprietate imobiliara 
(teren -3779 mp si C1 si C2) situate 
in com Gura Vitioarei, sat Bughea 
de Jos, tarla 3, parcela F144, jud. 
Prahova la pretul de evaluare 
redus cu 60% (44.159,20 lei fara 
TVA).  Persoanele  interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la  lichidatorul judiciar şi vor 
depune  documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
zilele de 13.10.2017, 20.10.2017, 
27.10.2017 respectiv  03.11.2017 la 
aceleasi ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l SC Iatan Company SA, prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în data de 24.10.2017 
ora 13,00 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova 

următoarele bunuri: · imobil situat 
în str. Nicolae Balcescu nr. 1, 
Câmpina, jud. Prahova compus 
din teren în suprafaţă de 5.179,80 
mp şi construcţiile existente pe 
teren (fabrica de pâine, secţie 
producţie, moară, cabina poarta); · 
utilaje panificatie. In caz de 
n e a d j u d e c a r e  i n  d a t a  d e 
24.10.2017, se vor organiza licitaţii 
si  in datele de 31.10.2017, 
07.11.2017 si 14.11.2017 la ora 
13,00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON + TVA, 
garanţia de participare este de 10% 
din valoarea pretului oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate face 
cu ordin de plată în contul de lichi-
dare al debitoarei sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea 
se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitate se 
va face cel putin cu o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.
 
l SC Intergepa Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în data de 24.10.2017 
ora 15,00 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, 
teren in suprafata de 14.854 mp cu 
platforma betonata, situat in 
Onesti, str. Gării nr. 3, jud. Bacau si 
urmatoarele constructii situate pe 
acesta:· Constructie sediu; · 
Constructie atelier; · Cladire buffet; 
· Cladire statie carburanti; · Cladire 
atelier. In caz de neadjudecare in 
data de 24.10.2017, se vor organiza 
licitatii si in datele de 31.10.2017, 
07.11.2017, 14.11.2017 ora 15,00. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din pretul 
oferit plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea 
se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie se 
va face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.

l SC Lupu Confex S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică cu strigare în data de 
24.10.2017, ora 13.30 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Spla-
iului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova următoarele bunuri: 
- terenuri si cladiri situate in Urlati, 
str. 1 Mai, jud. Prahova; - teren 
extravilan St – 22.366,35 mp situat 
in Valea Bobului, Urlati, jud. 
Prahova; - autoutilitara VW LT35, 
an fabricatie 2003; - bunuri, echi-
pamente tehnologice, birotica, 
materii prime, obiecte de inventar. 
In caz de neadjudecare in data de 
24.10.2017, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 31.10.2017, 
07.11.2017 si 14.11.2017 la ora 
13.30. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 10% 
din valoarea bunului plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichi-
dare al debitoarei sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea 
se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie se 
va face cu cel putin o zi inainte de 
data licitaţiei. Bunurile se vor 

vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.
 
l SC Mis Prod Com S.R.L., prin 
lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică în data de 24.10.2017, 
ora 14,00 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova; · 
autoturism Skoda Octavia an 
fabricatie 2003. In caz de neadju-
decare in data de 24.10.2017, se vor 
organiza licitaţii si in datele de 
31 .10 .2017 ,  07 .11 .2017  s i 
14.11.2017 ora 14,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de parti-
cipare este de 10% din valoarea 
pretului oferit plus TVA. Achitarea 
lor se poate face cu ordin de plată 
în contul de lichidare al SC Mis 
P r o d  C o m  S . R . L .  n r . 
RO22BTRL03001202D38907XX 
deschis la Banca Transilvania, 
Sucursala Ploieşti sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea 
se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie se 
va face cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751.
 
l SC Vasrep Petro Construct SRL, 
prin lichidator judiciar Petcu 
Viorica IPURL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică în data de 
17.10.2017 , ora 14,30 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Spla-
iului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova: ·  constructie 
(demisol, parter si etaj) Scu - 
457,10 mp si teren aferent 
constructiei in suprafata totala de 
2756 mp din care 1864 mp Cc si 
892 mp teren arabil situat in 
comuna Filipestii de Targ, sat 
Marginenii de Jos, jud. Prahova. In 
caz de neadjudecare in data de 
17.10.2017, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 24.10.2017, 
31.10.2017, 07.11.2017, 14.11.2017, 
21.11.2017, 28.11.2017, 05.12.2017, 
12.12.2017, 19.12.2017, ora 14.30. 
Taxa de participare la licitaţie este 
de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichi-
dare al SC Vasrep Petro Construct 
SRL. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cu 
cel putin o zi inainte de data licita-
tiei. Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind acti-
vele scoase la vânzare puteţi obţine 
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-
597751.

l Anunț de închiriere spații în 
incinta Penitenciarului Arad. Peni-
tenciarul Arad, cu sediul în Arad, 
Calea 6 Vânători, FN, CUI: 
3678181, tel.0257.212.661, 212.663 
(int.112), fax: 0257.280.584, e-mail 
pentru corespondență: achiziții.
parad@anp.gov.ro, organizează în 
data de 18.10.2017, la ora 10.00, 
licitație publică cu strigare pentru 
închirierea a 2 spații din incinta 
Penitenciarului Arad, în suprafață 
totală de 129,64mp, destinate 
amenajării şi funcționării în 
incinta acestora a 2 puncte comer-
ciale pentru deținuți şi personalul 
unității, după cum urmează: 
-18mp la Penitenciarul Arad, loca-

litatea Arad, str.Eftimie Murgu, 
nr.5-7; -111,64mp la Penitenciarul 
Arad, localitatea Arad, str.Calea 6 
Vânători, FN. Data-limită de depu-
nere a ofertelor este 17.10.2017, ora 
13.00. Persoanele interesate pot 
solicita documentația de la sediul 
Penitenciarului Arad, în zilele 
lucrătoare, începând cu data de 
03.10.2017, între orele 08.00-15.00. 
Prețul documentației este de 20Lei, 
cu TVA inclus. Prețul de pornire a 
licitației este de 36,79Lei/mp/lună, 
iar saltul de supralicitare este de 
3,68Lei/mp/lună. 

l Debitorul SC Ortoptimed SRL 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - 
dul Carol I, nr. 73, jud. Mehedinţi, 
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de Popescu 
Emil, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: 
- stoc rame de ochelari in suma de 
135.960,00 lei; - stoc lentile de 
ochelari in suma de 273.540,00 lei; 
- stoc accesorii ochelari in suma de 
1.880, lei; - obiecte de inventar in 
suma de 7.645,00 lei. Preţurile nu 
includ T.V.A. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 10.10.2017 orele 1400. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achizițio-
neze caietul de sarcină în suma de 
250,00 lei cu cel puțin 2(două) ore 
înainte de ora licitației. Contul unic 
de insolvență al debitoarei SC 
Ortoptimed SRL Dr. Tr. Severin 
este: RO32 CARP 0260 0075 9558 
RO01 deschis la Patria Bank SA 
Sucursala Dr. Tr. Severin. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie din data de 
10.10.2017 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină 
până la data de 10.10.2017 orele 
12,00 la adresa menționată ante-
rior respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile descrise anterior 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Precizăm faptul 
că bunurile mobile descris mai sus 
se vând libere de sarcini, precum 
ipoteci, garanții reale mobiliare sau 
drepturi de retenție, de orice fel, ori 
măsuri asiguratorii cu exceptia 
masurilor asiguratorii sau masu-
rilor preventive specifice, instituite 
in cursul procesului penal conform 
dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006. Relaţii la sediul lichidato-
rului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
judeţul Mehedinţi ,  telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site 
www.consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Georgescu Irinel. Il declar nul.

l Pierdut Atestat profesional 

transport Marfa emis pe numele 
Popa Liviu. Il declar nul.

l Subscrisa Add Expert ISM 
S.R.L. cu sediul în Oradea, str. 
Școalelor, nr.25, bl. PC61, ap.2, jud. 
B i h o r,  C U I  3 6 7 1 8 8 6 0 , 
J5/2003/2016, declar pierdut şi nul 
certf icatul  de înregistrare 
B3357801 şi certificatele constata-
toare pentru sediu şi ambulant 
emise de ORC Bihor.

l Pierdut atestat CTC pe numele 
Ianc Ion Bobi, seria 0157114000 
eliberat de ARR Targu-Jiu.  Declar 
nul 

l Pierdut atestat ADR seria 
077277, atestat marfa si persoane 
seria 0363177000 pe numele Gon 
Daniel. Declar nule 

l Declar pierdută plăcuţă ecuson 
licenţă taxi nr. 5634/2005 de pe uşa 
dreaptă, maşina are nr. înmatricu-
lare B-44-FTX.

l Pierdut act de dezmembrare şi 
contract de vânzare- cumpărare nr. 
1267 din 01.08.2003, eliberat de 
Biroul Notarului Public Iuliana 
Teiusanu- Popa pentru Anica Ionel 
şi Stefan Tudorita.

l S.C. PRO Italiano Caffe S.R.L., 
RO 15797836, J40/13416/2003, cu 
sediul în Bucureşti, sect. 5, str. 
Dobrun nr. 4, bl. M57, sc. 2, anunţă 
pierderea: facturier nr. 0010501, 
din care declarăm nule de la 
0010509 până la 0010550, necom-
pletate şi ştampilate, chitanţier nr. 
0010551, din care declarăm nule de 
la 0010565 până la 0010600, 
necompletate şi ştampilate.

l Declar pierdută legitimaţie de 
student emisă de Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare, 
Universitatea Politehnică, pe 
numele Vasile Nicolae.

l Pierdut carnet de student 
Anghel Cristina- Elena, Facultatea 
de Limbi şi Literaturi Străine din 
cadrul Universităţii din Bucureşti.

l Pierdut atestat profesional 
conducător auto transport marfă 
eliberat de A.R.R. Mehedinţi pe 
numele: Sandu Marian Cosmin. Se 
declară nul.

l Foradex Valea Oltului S.A. 
J40/3251/2012, CUI 29948360, cu 
sediul social în Bucureşti str. Cpt. 
Av. Gheorghe Demetriade  nr. 14, 
camera 01, mansarda, sect. 1, 
declară pierdut certificat consta-
tator pentru punctul de lucru din 
loc. Căciulata, oraş Calimanesti, 
strada Calea lui Traian, nr. cadas-
tral 913, CF 36392, jud. Valcea. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut certificat de calificare 
seria E nr.83853 din 04.04.1987 
pentru funcţia: conductor tren, 
conductor bagaje, conductor 
vagoane de dormit, magaziner 
comercial, magaziner tranzit, 
veghetor încărcare, pe numele 
Ștefănică Mihaela. Se declară nul.

l Pierdut în Timişoara Carnet de 
student de la Universitatea Politeh-
nica, Facultatea de Electrotehnică 
pe numele Hiticaş Paul. Contact: 
0729.834.491.

l Stoicescu Andrei Traian, student 
Universitatea Politehnica Bucu-
reşti, Facultatea de Automatică şi 
Calculatoare, declar pierdut carnet 
de student şi legitimaţie de călă-
torie.


