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OFERTE SERVICIU
l Soc. La Vitesse Trans Spedition SRL 
angajează conducător autovehicule de 
mare tonaj. Tel.0723.353.671.

l Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. 
Ştefan” Bucureşti organizează concurs 
în temeiul HG 286/2011 şi Ordinul MS 
nr.1470/2011, cu modificările şi 
completări le  ulterioare,  pentru 
ocuparea  pe perioadă nedeterminată a 
următoarei  funcţii contractuale  
vacante, după cum urmează: 1 ( post) 
merceolog IA -post vacant. Cerinţe 
necesare: Vechime în specialitate: 6 ani 
ş i  6  luni .  Studii :  s tudii  medii . 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii în Şos.Ştefan cel Mare, nr.11, 
sector 2, Bucureşti, după următorul 
calendar: data limită de înscriere: 
18.01.2019, ora 13.00; proba scrisă: 
26.02.2019, ora 09.00; interviul: 
28.02.2019, ora 09.00. Date contact 
Birou RUNOS -tel.021.210.39.36/109.

l Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. 
Ştefan” Bucureşti organizează concurs 
în temeiul HG 286/2011 şi Ordinul MS 
nr.1470/2011, cu modificările şi 
completări le  ulterioare,  pentru 
ocuparea  pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcţii contractuale 
vacante, după cum urmează: 1 ( post) 
psiholog specialist -post vacant; 1 
(post) infirmier -post vacant; 1 (post) 
infirmier debutant -post vacant; 1 
(post) curier  -post vacant şi pe peri-
oadă determinată a următoarei funcţii 
contractuale temporar vacante, după 
cum urmează: 1 (post) Şef Birou 
Contabilitate -post temporar vacant. 
Cerinţe necesare: Psiholog specialist. 
Vechime în specialitate: 4 ani. Studii: 
Diplomă de licență în specialitate şi 
examen de specialist.  Infirmier. 
Vechime în specialitate: 6 luni. Studii: 
studii  generale şi curs de infirmier.  
Infirmier debutant. Vechime în specia-
litate: nu este cazul. Studii: studii 
generale şi curs de infirmier. Curier. 
Vechime în specialitate: nu este cazul. 
Studii: studii generale. Şef Birou 
Contabilitate. Vechime în specialitate: 
2 ani. Studii: Diplomă de licența în 
specialitatea Biroului. Concursurile se 
vor  desfăşura la sediul unităţii în Şos.
Ştefan cel Mare, nr.11 sector 2, Bucu-

reşti, după următorul calendar: data 
limită de înscriere: 18.01.2019, ora 
13.00; proba scrisă: 26.02. 2019, ora 
09.00; interviul: 28.02.2019, ora 09.00. 
D a t e  c o n t a c t  B i r o u  R U N O S 
-tel.021.210.39.36 /109.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea urmatoarei funcţii 
contractuale de execuţie vacante:1 post 
maseur – perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc la sediul Spita-
lului Municipal Râmnicu Sărat în data 
de 12.02.2019, ora 10,00 – proba scrisă.
Condiţiile generale si specifice de 
participare la concurs se vor afişa la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat, precum si pe site-ul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro.Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data de 
21 ianuarie 2019 inclusiv, ora 16,00  la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat. Relaţii suplimentare se pot 
obtine la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea urmatoarei funcţii 
contractuale de execuţie vacante:- 1 
post asistent medical debutant specia-
litatea medicină de laborator – peri-
oadă nedeterminată. Concursul va 
avea loc la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat în data de 05.02.2019, 
ora 10,00 – proba scrisă.Condiţiile 
generale si specifice de participare la 
concurs se vor afişa la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat, precum si 
pe site-ul  Spitalului  Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 21 ianuarie 
2019 inclusiv, ora 16,00  la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat.
Relaţii suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat şi  la numărul de telefon 
0238561231.

l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea  urmatoarelor funcţii 
contractuale de execuţie vacante:- 2 
posturi asistent medical debutant 

specialitatea medicină generală – peri-
oadă nedeterminată. Concursul va 
avea loc la sediul Spitalului Municipal 
Râmnicu Sărat în data de 04.02.2019, 
ora 10,00 – proba scrisă.Condiţiile 
generale si specifice de participare la 
concurs se vor afişa la sediul Spitalului 
Municipal Râmnicu Sărat, precum si 
pe site-ul  Spitalului  Municipal 
Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 21 ianuarie 
2019 inclusiv, ora 16,00  la sediul 
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat.
Relaţii suplimentare se pot obtine la 
sediul Spitalului Municipal Râmnicu 
Sărat şi  la numărul de telefon 
0238561231.

l Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în locali-
tatea Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, 
nr.26, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: bibliotecar, 
studii superioare, grad profesional IA, 
1 post,  perioadă nedeterminată 
(conform HG 286/23.03.2011, actuali-
zată). Concursul se va desfăşura la 
sediul instituției din str.Carol I, nr.26, 
Râmnicu-Vâlcea, judeţul Vâlcea, astfel: 
-Proba scrisă: în data de 30 ianuarie 
2019, ora 10.00; -Proba interviu: în 
data de 05 februarie 2019, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Condiţii de studii şi 
competențe: -universitare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
în domeniul biblioteconomiei şi ştiința 
informării/filologie/ştiințele educației/
ştiințe sociale/drept; -Competențe de 
utilizare a calculatorului şi o bună 
cunoaştere a programelor Microsoft 
Office (Word, Excel, Power-Point); 
-Cunoştințe de comunicare oral/scris 
în limba engleză şi într-o altă limbă de 
circulație internațională; -Curs de 
specializare în managementul proiec-
telor -certificat manager de proiect 
acreditat CNFPA/ANC -constituie un 
avantaj; -Experiență relevantă în scri-
erea propunerilor de proiecte în 
vederea obținerii de finanțare externă; 
2.Condiţii de vechime: minim 9 ani în 
specialitatea studiilor. 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 
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” 
Vâlcea din Râmnicu-Vâlcea, str.Carol 
I, nr.26, judeţul Vâlcea. Relaţii supli-
mentare 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 desfăşu-
rare a concursului, precum şi biblio-
grafia vor fi afişate la sediul Bibliotecii 
Județene Vâlcea şi pe site-ul instituției: 
www.bjai.ro.

l Primăria Ciocăneşti ,  județul 
Dâmbovița, cu sediul în localitatea 
Ciocăneşti, str.Cantacuzino, nr.79, 
judeţul Dâmbovița, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Numele 

funcției: femeie de serviciu -un post, 
conform HG nr.286/2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba practică: în 
data de 30 ianuarie 2019, ora 10.00; 
-Proba interviu: în data de 01 februarie 
2019, ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii specifice: 
-studii generale; -nu necesită vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Ciocăneşti, 
județul Dâmbovița. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Ciocăneşti, 
județul Dâmbovița, persoană de 
contact: Viorica Mânzu, telefon/fax: 
0245.261.336, e-mail: primaria_cioca-
nesti@yahoo.co.in.

l Muzeul Naţional Secuiesc, cu sediul 
în localitatea Sfântu Gheorghe, strada 
Kós Károly, numărul 10, judeţul 
Covasna, organizează concurs pentru 
ocuparea a trei funcţii contractuale 
vacante de: 1.Muzeograf, gradul IA, 2 
p o s t u r i ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011; 2.Conservator, 
treapta IA, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 30 ianuarie 2019, ora 11.00, -Proba 
interviu în data de 31 ianuarie 2019, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Pentru 
funcția de muzeograf, gradul IA: 
-Studii superioare, specializare în 
domeniul de Arte plastice; -5 ani 
vechime; -Experiență în domeniul artei 
contemporane; -Experiență de organi-
zare expoziții de artă contemporană pe 
plan naț ional  ş i  internațional ; 
-Cunoaşterea limbii engleze (nivel 
mediu); -Abilităţi de comunicare; 
-Cunoştinţe de operare pe calculator: 
Ms.Word, Excel, Power Point, Adobe 
I l l u s t r a t o r,  A d o b e  p r e m i e r e , 
Photoshop. Pentru funcția de conser-
vator, treapta IA: -Studii medii; -2 ani 
vechime; -Experiență în domeniul artei 
contemporane; -Experiență de organi-
zare expoziții de artă contemporană; 
-Cunoaşterea limbii engleze (nivel 
mediu); -Abilităţi de comunicare; 
-Cunoştinţe de operare pe calculator: 
Ms.Word, Excel, Power. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 21 ianuarie 
2019, ora 15.00, la sediul Muzeului 
Naţional Secuiesc. Relaţii suplimen-
tare la sediul Muzeului Naţional Secu-
iesc, persoană de contact: Rátz Judit, 
telefon: 0723.470.053, e-mail: office.
sznm@gmail.com.

l Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer 
Literat”, cu sediul în localitatea 
Făgăraş, str.Mihai Viteazul, nr.1, 
judeţul Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Custode gestionar M II: 1 
post; -Îngrijitor G/M: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 30 ianuarie 2019, ora 10.00; -Proba 
interviu pentru postul de custode gesti-
onar în data de 4 februarie 2019, ora 
10.00; -Proba practică pentru postul de 
îngrijitor în data de 4 februarie 2019, 

ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Custode 
gestionar M II: -studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
în domeniul de specialitate: 6 luni; 
-cunoaşterea unei limbi străine; 
-condiții specifice: abilităţi de comuni-
care în public, lucru în echipă, disponi-
bilitate de a desfăşura ocazional 
program prelungit. Îngrijitor: studii 
medii/gimnaziale; -vechime: nu sunt 
condiții; -condiţii specifice: disponibili-
tate de a desfăşura ocazional program 
prelungit. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Muzeului Ţării Făgă-
raşului „Valer Literat”, strada Mihai 
Viteazul, nr.1, respectiv până în data 
de 21 ianuarie 2019, ora 14.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Muzeului Ţării 
Făgăraşului „Valer Literat”, strada 
Mihai Viteazul, nr.1, persoană de 
contact: Kovacs Marioara -Departa-
m e n t  A d m i n i s t r a t i v,  t e l e f o n : 
0768.186.571, e-mail: muzeufagaras@
yahoo.com.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar vacante 
de: -infirmieră debutantă temporară la 
Secţia Pediatrie -1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e  H G 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 30.01.2019, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 04.02.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: I.Infirmieră 
debutantă temporară: -diplomă de 
absolvire a şcolii generale; -fără 
vechime în activitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană 
de contact: economist Ciobanu Florina, 
telefon: 0235.312.120, interior: 138.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale temporar 
vacante de: -asistent medical debutant 
temporar la Secția Boli Infecțioase- 1 
post; -asistent medical temporar la 
UPU SMURD- 1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e  H G 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 30.01.2019, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 04.02.2019, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii :  I .Asistent 
medical debutant temporar: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau echi-
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valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -asigurare de răspundere 
civilă valabilă; -certificat membru 
OAMGMAMR; -aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei valabil 
2019; -fără vechime în funcția de asis-
tent medical; II.Asistent medical 
temporar: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform HG nr.797/1997; 
-asigurare de răspundere civilă vala-
bilă; -certificat membru OAMG-
M A M R ;  - a v i z  a n u a l  p e n t r u 
autorizarea exercitării profesiei valabil 
2019; -6 luni vechime în funcția de 
asistent medical. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui, persoană 
de contact:  economist Ciobanu 
Florina, telefon: 0235.312.120, interior: 
138.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: -asis-
tent medical debutant la Secţia ORL- 1 
post; -referent de specialitate, grad 
III- Serviciul RUONS. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e  H G 
286/23.03.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul se 
va  desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 30.01.2019, ora 09.00 (toate 
posturile); -proba practică în data de 
01.02.2019, ora 09.00 (referent de 
specialitate, gr.III); -proba interviu în 
data de 04.02.2019, ora 09.00 (asistent 
medical debutant); -proba interviu în 
data de 07.02.2019, ora 09.00 (referent 
de specialitate, gr.III). Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
I.Asistent medical debutant: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform HG 
nr.797/1997; -asigurare de răspundere 
civilă -valabilă; -certificat membru 
OAMGMAMR; -aviz anual pentru 
autorizarea exercitării profesiei valabil 
2019; -fără vechime în specialitate; 
II .Referent special itate,  gr.III : 
-diplomă de licenţă în studii econo-
mice; -6 luni vechime în specialitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, persoană de contact: economist 
C i o b a n u  F l o r i n a ,  t e l e f o n : 
0235.312.120, interior: 138.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: 
-îngrijitor la Secţia Psihiatrie- 1 post; 

-infirmier debutant la Secţia ATI- 1 
post; -îngrijitor la Secţia ORL- 1 post; 
-muncitor calificat IV (liftier) la Deser-
vire Lifturi- 1 post. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de HG 286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 30.01.2019, ora 
09.00; -proba interviu în data de 
04.02.2019, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie sa 
îndeplinească urmatoarele condiţii: 
I.Îngrijitor: -diplomă de absolvire a 
şcolii generale; -fără vechime în activi-
tate; II.Infirmier debutant: -diplomă 
de absolvire a şcolii generale; -fără 
vechime în activitate; III.Muncitor 
calificat IV (liftier): -diplomă de absol-
vire liceu sau şcoală profesională; 
-certificat calificare liftier; -autorizaţie 
ISCIR liftier valabilă pentru anul 
2018-2019; -fără vechime în funcția de 
liftier. 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 Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: 
economist Ciobanu Florina, telefon: 
0235.312.120, interior: 138.

l Şcoala Gimnazială „N.I.Jilinschi” 
Verneşti, cu sediul în localitatea 
Verneşti, strada Şcolii, nr.23, județul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post aprobat 
prin HG 286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: post vacant 
contractual, administrator financiar. 
Condiții specifice de participare la 
concurs: -Nivelul studiilor: studii supe-
rioare în specialitatea contabil finan-
ciar; -Vechime în specialitatea studiilor 
necesare postului: minim 3 ani; 
-Cunoştințe operare programe: 
EDUSAL;  e- l ic i tat ie . ro ;  D112; 
FOREXEBUG; Infosoft. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 30 ianuarie 2019, ora 9.00, la 
sediul instituției; -Proba practică în 
data de 30 ianuarie 2019, ora 13.00, la 
sediul instituției; -Proba interviu în 
data de 31 ianuarie 2019, ora 9.00, la 
sediul instituției. Data-limită până la 
care candidații vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
21.01.2019, ora 12.00, la sediul institu-
ției. Date de contact: secretariatul 
şcolii, tel.0238.700.380.

l Subscrisa, Serviciul Public Local de 
Salubrizare, din subordinea Consi-
liului Local al Comunei Berzasca, cu 
sediul în comuna Berzasca, str.Princi-
pală, nr.282, jud.Caraş-Severin, CIF: 
40258450, tel.0255.545.650, fax: 
0255.545.651, e-mail: berzeasca_cs@
yahoo.com, în conformitate cu preve-
derile din Anexa la Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, organizează la 
sediul său concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unor posturi 
vacante pentru funcțiile contractuale 
de: şef serviciu -administrator -funcție 
de conducere; contabil -funcție de 
execuție; casier -funcție de execuție; 2 
posturi de şofer -funcție de execuție şi 

2 posturi de muncitor -funcție de 
execuție. Condiții de participare la 
concurs: Condiții generale: Candidații 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art.3 din Anexa la Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condiții 
specifice: -Studii: superioare pentru 
ocuparea funcției de conducere de 
administrator şi funcției de execuție de 
contabil ;  -Studii :  medii  pentru 
ocuparea funcțiilor de execuție de 
casier, şofer şi muncitor. Vechime: 
minim 1 an. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Comunei Berzasca, str.
Principală, nr.282, județul Caraş-Se-
verin, Biroul Secretar, în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, 21.01.2019. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din Anexa la Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Data, 
ora şi locul organizării concursului: 
Proba scrisă va avea loc în data de 
30.01.2019, ora 10.00, interviul va avea 
loc în data de 31.01.2019, ora 13.00, la 
sediul Primăriei Comunei Berzasca. 
Documentele aferente concursului şi 
condiţiile generale specifice, calen-
darul de desfăşurare a concursului, 
bibliografia şi, după caz, tematica se 
pot obţine de la secretarul comunei 
Berzasca sau se pot vizualiza pe 
portalul: posturi.gov.ro sau pe pagina 
de internet a Primăriei Comunei 
Berzasca. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la sediul Primăriei Comunei 
Berzasca, judeţul Caraş-Severin, la 
numărul de telefon: 0255.545,650 sau 
la secretarul comunei Berzasca -Jr.
Sporea Sorin, tel.0766.522.330. 

l Spitalul Orasenesc Harsova organi-
zeaza concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de medic specialist, peri-
oada nedeterminata, fractie de norma 
(0,25) in Structura de Management al 
Calitatii in Sanatate la care au acces 
persoane fizice care intrunesc cumu-
lativ urmatoarele conditii specifice: 
studii -de specialitate (Facultatea de 
Medicina); atestarea gradului (certi-
ficat de specialist). Concursul va avea 
doua etape eliminatorii: selectia dosa-
relor (16.01.2019, 12:30, la sediul 
spitalului) si proba scrisa (23.01.2019, 
12:00, in sala mica de consiliu a Prima-
riei orasului Hirsova). Dosarele de 
concurs se vor depune la sediul Spita-
lului Orasenesc Harsova, comparti-

mentul RUNOS, pana pe 16.01.2019, 
ora 12:00. Secretariatul comisiilor de 
concurs va fi asigurat de catre dna. 
Georgeta Tudoran (0771225275// 
spital_harsova@yahoo.com). Anuntul 
integral cuprinzand bibliografia, tema-
tica, precum si alte informatii referi-
toare la desfasurarea concursului pot fi 
gasite pe site-ul institutiei- www.
spitalharsova.ro/anunturi

l Spitalul Orasenesc Harsova organi-
zeaza concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de consilier juridic, peri-
oada nedeterminata, fractie de norma 
(0,4) in Structura de Management al 
Calitatii in Sanatate la care au acces 
persoane fizice care intrunesc cumu-
lativ urmatoarele conditii specifice: 
studii -de specialitate (Facultatea de 
Drept). Concursul va avea doua etape 
el iminatori i :  select ia dosarelor 
(16.01.2019, 12:30, la sediul spitalului) 
si proba scrisa (23.01.2019, 12:00, in 
sala mica de consiliu a Primariei 
orasului Hirsova). Dosarele de concurs 
se vor depune la sediul Spitalului 
Orasenesc Harsova, compartimentul 
RUNOS, pana pe 16.01.2019, ora 
12:00. Secretariatul comisiilor de 
concurs va fi asigurat de catre dna. 
Georgeta Tudoran (0771225275// 
spital_harsova@yahoo.com). Anuntul 
integral cuprinzand bibliografia, tema-
tica, precum si alte informatii referi-
toare la desfasurarea concursului pot fi 
gasite pe site-ul institutiei- www.
spitalharsova.ro/anunturi.

l Spitalul Orasenesc Harsova organi-
zeaza concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de asistent medical, peri-
oada nedeterminata, fractie de norma 
(0,25) in Structura de Management al 
Calitatii in Sanatate la care au acces 
persoane fizice care intrunesc cumu-
lativ urmatoarele conditii specifice: 
studii -de specialitate (postliceala 
sanitara, studii superioare de speciali-
tate sau echivalare). Concursul va 
avea doua etape eliminatorii: selectia 
dosarelor (16.01.2019, 12:30, la sediul 
spitalului) si proba scrisa (23.01.2019, 
12:00, in sala mica de consiliu a Prima-
riei orasului Hirsova). Dosarele de 
concurs se vor depune la sediul Spita-
lului Orasenesc Harsova, comparti-
mentul RUNOS, pana pe 16.01.2019, 
ora 12:00. Secretariatul comisiilor de 
concurs va fi asigurat de catre dna. 
Georgeta Tudoran (0771225275// 
spital_harsova@yahoo.com). Anuntul 
integral cuprinzand bibliografia, tema-
tica, precum si alte informatii referi-
toare la desfasurarea concursului pot fi 
gasite pe site-ul institutiei- www.
spitalharsova.ro/anunturi.

l Şcoala Gimnazială nr.143 cu sediul 
în: Bucureşti, strada Banu Mărăcine, 
nr.16, sector 5, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant (0,50 normă) aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, modificată şi completată 
de H.G. nr.1027/2014. Denumirea 
postului: Contabil şef. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare (economice); 
-cunoştințe temeinice de legislație în 
domeniul învățământului şi contabili-
tății; -cunoştinţe de utilizare şi operare 

PC; -cunoştinţe de utilizare a softu-
rilor specifice activităţii: EDUSAL, 
SIIIR, FOREXEBUG, e-licitație.ro, 
D112, D100; -noţiuni de comunicare în 
relaţii publice; -cursuri de perfecțio-
nare în domeniu;  -minim 5 ani 
vechime pe post sau în domeniu, fără 
sancțiuni, recomandare de la vechiul 
loc de muncă. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Selecţia 
dosarelor: data 01.02.2019, la sediul 
ins t i tuţ ie i .  Proba  scr i să :  data  
06.02.2019, ora 9.00, la sediul institu-
ției. Proba interviu: data  09.02.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afişare, la 
sediul instituției. Date contact: telefon 
021.420.24.40.

l Direcția de Asistență Socială Braga-
diru, Județ Ilfov, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcți-
ilor publice  de execuție vacante, după 
cum urmează: -Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant la Comparti-
mentul Asistența Persoanelor Vârst-
n ice ;  -Cons i l ier,  c lasa  I ,  grad 
profesional debutant la Comparti-
mentul Protecția Persoanelor cu 
Handicap; -Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant la Comparti-
mentul Monitorizare Asistenți Perso-
nal i ;  -Cons i l i er,  c lasa  I ,  grad 
profesional debutant la Comparti-
mentul Beneficii Sociale Universale; 
-Consilier, clasa I, grad profesional 
debutant la Compartimentul Secreta-
riat, Relații cu Publicul, Registratură 
şi Arhivă; -Consilier, clasa I, grad 
profesional debutant la Comparti-
mentul Financiar, Contabilitate, Sala-
rizare şi Administrativ; -Consilier, 
clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul Financiar, Contabili-
tate, Salarizare şi Administrativ. 
C o n c u r s u l  î n c e p e  î n  d a t a  d e 
07.02.2019, orele 10:00 –proba scrisă şi 
în termen de maximum 5 zile lucră-
toare –proba de interviu şi se desfă-
şoară la sediul Direcției de Asistență 
Socială Bragadiru, Județ Ilfov din 
Oraş Bragadiru, Str. Şos. Alexandriei 
nr. 249, Județ Ilfov. Condițiile de 
ocupare ale funcțiilor publice de 
execuție vacante sunt: 1.Condițiile 
generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
2 .Condiț i i  specif ice  dupa cum 
urmează: a)Pentru funcțiile publice 
vacante de execuție de consilier debu-
tant: -studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă. 
-Vechime in specialitatea studiilor 
necesare: nu este cazul. b)Pentru 
funcția publică vacantă de execuție de 
consilier superior: -studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă in domeniul ştiințelor 
economice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice: minimum 7 ani; -cunoştințe 
de limba engleză –nivel mediu, ce se 
vor testa în cadrul probei scrise, 
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respectiv a probei  de interviu. 
Termenul de depunere a dosarelor este 
de 20 zile de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Direcției de 
Asistență Socială Bragadiru, Județ 
Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de art. 49 alin. 
(1) din H.G. nr. 611/2008. Anunțul, 
bibliografia, atribuțiile prevăzute în 
fișa postului, precum și alte date nece-
sare desfășurării concursului se află 
afișate la avizierul Direcției de Asis-
tență Socială Bragadiru, Județ Ilfov și 
pe site-ul: primariaorasbragadiru.ro. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Direcției de Asistență Socială 
Bragadiru, Județ Ilfov sau la telefon 
(0743).211.628/ fax (021).448.05.72. 
Persoana de contact: Ionescu Maria, 
consilier Compartiment Juridic și 
Resurse Umane.

l Spitalul Clinic Filantropia organi-
zează concurs, în conformitate cu 
prevederile OMS nr.869/2015, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
pentru ocuparea unui post cu normă 
întreagă de medic specialist confirmat 
în specialitatea neonatologie temporar 
vacant până la 31.12.2020. Dosarul de 
înscriere va cuprinde următoarele 
acte: a)cererea de înscriere la concurs 
în care se menționează postul pe care 
dorește să concureze; b)copie de pe 
diploma de licență și certificatul de 
medic specialist; c)copie a certifica-
tului de membru al organizației profe-
sionale cu viză pe anul în curs; d)
dovada/înscrisul din care să rezulte că 
nu i-a fost aplicată una dintre sancțu-
nile prevăzute la art.455 alin.(1) lit.e) 
sau f) la art.541 alin.(1) lit.d) sau e) 
respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) 
din Legea 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată; e)acte 
doveditoare pentru calcularea puncta-
jului prevăzut la Anexa nr.3 la ordin; f)
cazierul judiciar; g)certificat medical 
tip A5 din care să rezulte că este apt 
din punct de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității pentru 
postul pentru care candidează; h)
chitanța de plată a taxei de concurs; i)
copia actului de identitate în termen 
de valabilitate. Taxa de concurs este de 
150Lei și va fi achitată la casieria 
spitalului. Documentele prevăzute la 
pct.d), f), g) sunt valabile trei luni și se 
depun la dosar în termen de valabili-
tate. Tematica de concurs este cea 
afișata pe site-ul Ministerului Sănătății 
pentru medic specialist în specialitatea 
neonatologie. Probele de concurs sunt: 
proba scrisă, proba clinică/practică 
analiza și evaluarea activității profesi-
onale și științifice. Înscrierile la 
concurs se fac la sediul Spitalului 
Clinic Filantropia București, Bd.Ion 
Mihalache, nr.11-13, Sector 1, în peri-
oada 08.01.2019– 17.01.2019, ora 
14.00, iar concursul se organizează în 
maxim 30 de zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului, dar nu mai 
devreme de 6 zile lucrătoare de la 
încheierea înscrierilor. Relații supli-
mentare se pot obține la Birou RUNOS 
telefon 021.318.89.30/int.257 și pe 
site-ul www.spitalulfilantropia.ro.

CITAŢII
l Toți cei care vor sa formuleze 
opoziție la dobândirea dreptului de 
proprietate asupra imobilului înscris în 
CF nr. 1867, a localității Poiana 
Mărului cu nr. top 4073; 4074; 4075 a 
numitei Guiman Teodora, domiciliată în 
com.Șinca Nouă, sat Paltin, jud. Brașov, 
sunt invitați la Judecătoria Zărnești, 
dosar civil 2140/338/2018, cu termen la 
data de 27.02.2019 .

l Toți cei care vor sa formuleze opoziție 
la dobândirea dreptului de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF 101727, 
provenită din conversia pe hârtie a CF 
nr.1596 a localității Șinca Nouă cu nr. top 
2259 a numitei Guiman Teodora, domi-
ciliată în com.Șinca Nouă, sat Paltin, 
jud. Brașov, sunt invitați la Judecătoria 
Zărnești, dosar civil 2141/338/2018, cu 
termen la data de 27.02.2019 .

l Numitii Arba Doka, Arba Johanna, 
Arba Gyorgy, Arba Angyelina, Arba 
Gergely,, Arba Maria, Arba Nesztaka, 
sunt citati la judecatoria Sighetu Marma-
tiei in dosar 2339/307/2018 in data de 
09.01.2019,in proces cu Dragus Petru si 
Dragus Simona avand ca obiect uzuca-
piune.

l Numitul Marina Togyer este citat  la 
judecatoria Sighetu Marmatiei in dosar 
nr. 937/307/2018 in data de 22.01.2019,in 
proces cu Marina Lucica Anuta avand ca 
obiect uzucapiune.

l Pârâta Păsărică Florina, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, str.B-dul.
Tineretului, bl.28, sc.1, ap.1, jud. Dolj și 
în com.Sadova, str.Dr.Ștefan Iorgulescu, 
nr.142, jud.Dolj, este citată la Judecă-
toria Craiova pentru data de 28 februarie 
2019 în dosar nr.2065/215/2018, CMF6, 
având ca obiect divorț.

l Numitul Ghidic Gelu este chemat la 
Judecătoria Săveni, judeţul Botoșani, în 
data de 21.02.2019, ora 8:30, în calitate 
de pârât în proces de divorţ cu Ghidic 
Jenica în calitate de reclamantă, dosar 
nr. 294/297/2018.

DIVERSE
l Anunt public 2 SC Nordic Petfood 
Production S.R.L. avand sediul in Str.
Calea Vitan, nr.240A, sector 3, locali-
tatea Bucuresti, titular al Planului 
Urbanistic Zonal –Dezvoltare unitate de 
productie hrană pentru animale de 
companie propus in județul Ilfov, oraș 
Buftea, Str.Milano, nr.6, anunţă publicul 
interesat asupra disponibilizarii proiec-
tului de plan mentionat, a finalizarii 
raportului de mediu si organizarea 
Dezbaterii publice care va avea loc în 
data de 20.02.2019 la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ilfov, înce-
pând cu ora 16.00. Raportul de mediu 
poate fi consultat la sediul Agentiei 
pentru  Protectie a Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni pana 
vineri intre orele 9.00-12.00. Comentarii 
si propuneri se primesc in scris la sediul 
A.P.M .Ilfov., in termen de 45 zile de la 
data publicarii anuntului.

l Team Insolv IPURL administrator 
judiciar al SC Karina Sebatil SRL, 
sentința nr. 65/14.12.2018  Tribuna-
lului Gorj, dosar 3549/95/2018, în 
temeiul art. 99 alin. (1) și/sau alin. (2) 
și art. 100, alin.(1) și urm. din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei și de insol-
venţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) și 
art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 
alin. (6), art. 74 și art. 67, alin.(2) din 
același act normativ Notifică Deschi-
derea procedurii insolvenţei împotriva 
SC Karina Sebatil SRL Creditorii 
debitorului SC Karina Sebatil SRL 
trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a acestuia prin depu-
nerea cererii de admitere a creanţei în 
condiţiile următoare:Termenul pentru 
depunerea cererii de admitere a 
creanţei 17.01.2019.

l Marka’s IPURL, administrator 
judiciar al SC Game Studio SRL, cu 
sediul în Buhuși, str. 1 Mai, vila 5, sc. 
A, ap. 3, jud. Bacău, CUI 29825278, 
J04/160/2012, conform Sentinței 
789/21.12.2018 a Tribunalului Bacău 
în dosarul 2367/110/2018, vă notifică 
privind deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenţei SC GAME STUDIO 
SRL. Creditorii trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală ţinând cont 
de termenele limită: depunerea cere-
r i lor  de admitere  a  creanţelor 
31.01.2019; verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar 20.02.2019; defini-
tivarea tabelului creanţelor 17.03.2019; 
Adunarea creditorilor 25.02.2019, ora 
12.00, la sediul administratorului judi-
ciar din Iasi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 
674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iași, având 
următoarea ordine de zi:1.Prezentarea 
rapoartelor întocmite de administra-
torul judiciar în condițiile art. 92 si 97 
din lege cu propunerea de continuare a 
perioadei de observație sau de trecere 
la faliment, 2.Alegerea comitetului 
creditorilor și desemnarea președin-
telui acestuia, 3.Confirmarea adminis-
t r a t o r u l u i  j u d i c i a r  d e s e m n a t 
provizoriu și stabilirea onorariului 
acestuia.Termenul pentru continuarea 
procedurii a fost fixat la 15.04.2019.

LICITAŢII
l SCM Tromet prin administrator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică proprie-
t a t e  i m o b i l i a r ă  c o m p u s ă  d i n 
constructia C3 Hala turnatorie in 
regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd 
= 1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată 
in Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 
348, jud. Prahova la prețul de 581.976 
lei (scutit de TVA). Terenul intravilan 
pe care se află amplasată construcția 
este proprietate de stat și nu face 
obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc 
în 09.01.2019, ora 14/00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezen-
tare în suma de 1.000 lei + TVA de la 
sediul administratorului judiciar și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 

neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 16.01.2019 aceeași oră, în 
același loc.

l Editura Cristimpuri SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
proprietate imobiliară, compusa din 
apartament cu două camere, situată in 
Boldești Scaieni, Calea Unirii, Nr. 73, 
jud. Prahova, la prețul de 112.385 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
14.01.2019, ora 15/00 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.

l Editura Cristimpuri SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare în bloc prin licitaţie 
publică bunuri mobile (cărți religioase, 
cești, căni) la prețul de 8.489 lei si cu 
un discount pentru vanzarea fortata 
de 30%. Licitaţia va avea loc în data de 
14.01.2019, ora 15/30 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 21.01.2019 aceeași 
oră, în același loc.

l Servicii Apa-Canal Ceptura SRL 
prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare în bloc prin 
licitaţie publică pompa submersibila, 
placa compactoare MS100-3, taietor 
beton MF20-1S cu disc,  contor 
Wolthan DN100 la prețul de evaluare 
de 4.285 lei + TVA. Licitaţia va avea 
loc în data de 11.01.2019, ora 14/30 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 
18.01.2019 aceeași oră, în același loc.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, situate 
în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc 
în data de 11.01.2019, ora 14/00 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 
18.01.2019 aceeași oră, în același loc.

l Asesoft Technologies SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică urmă-
toarele bunuri mobile: cameră termovi-
ziune (9.493 lei), camera HD (1.513 lei), 
sistem wireless pentru monitorizare 
parametrii vitali (71.026 lei), laptopuri 
(23.890≈1.480≈2.636 lei), servere 
(11.354≈ 46.569≈ 33342≈2446 lei), 
tablete (1.326≈1.016 lei), statie grafica 
( 4 . 7 9 9  l e i ) ,  s m a r t p f o n u r i 
(1.862≈1.751≈1.265≈1.548 lei), tensio-
metre (85≈256 lei), multifunctionale 
(592≈480≈475 lei), scanere (5.777 lei), 
etc. Preturile nu contin TVA. Licitaţia 
va avea loc în 10.01.2019, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoanele 
interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 500 lei + TVA de 
la sediul lichidatorului și vor depune 

taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
17.01.2019 aceeași oră, în același loc.

l Asesoft Technologies SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică următoa-
rele bunuri mobile: stand mobil calibrare 
echipamente achizitie ECG EEG 
(158.516,25 lei), stand mobil teste de 
electrosecuritate (212.479,50 lei), video-
telefon (697,50 lei/buc). Preturile nu 
contin TVA. Licitaţia va avea loc în 
10.01.2019, ora 16/00 la sediul lichidato-
rului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor achizi-
tiona caietul de prezentare în suma de 
500 lei + TVA de la sediul lichidatorului 
și vor depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în ziua de 
17.01.2019 aceeași oră, în același loc.

PIERDERI
l S-a pierdut Registrul Unic de 
Control al SC Vetilatorul Real Estate 
SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, 
Sos Bucuresti-Ploiesti, Nr. 73-81, 
Cladirea 3, camera 31, avand Cod 
Unic de Inregistrare RO405705, inre-
gistrata la Registrul Comertului nr. 
J40/57/1991.

l Pierdut certificat profesional condu-
cător auto marfă nr. 0147776002 
eliberat de ARR Teleorman, pe numele 
Buliga Laurențiu George. Îl declar nul.

l Pierdut certificat profesional ADR 
n r.  0 9 2 4 8 4 ,  e l i b e r a t  d e  A R R 
Te leorman,  pe  numele  Bul iga 
Laurențiu George. Îl declar nul.

l Pierdute Atestat profesional trans-
port Marfa, Card tahograf si Card 
ADR emise pe numele Stefanescu 
Pavel Robert. Le declar nule.

l Pierdut Atestat ADR emis pe 
numele Pasieala Florin Iulian. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
societăţii SC Travel Audit & Consul-
ting Corp România SRL, nr. înregis-
trare J40/593/2013 și CUI 31112616 cu 
sediul în București str. Virgiliu nr. 17 
-19, et. 1, ap. 2, sector 1. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare original 
al SC Mat Pan SRL J/736/786/1994 CIF 
6421610 cu sediul în localitatea Traian 
judeţul Tulcea. Îl declar nul.

l Pierdut atestat Instructor în Poligonul 
de Tragere seria AI nr. 1604, eliberat de 
IPJ Ilfov la data de 11.03.2010, pe 
numele Ivancu Marius -Flavius.

l Pierdut cod statistic SO41.28.017.24 
(autorizație) aparținând SC Casa de 
Schimb Valutar Maranata, a punctului 
de lucru situat în Orașul Hârlău, str.
Bogdan Vodă, bloc 12, et.p, Jud.Iași. 
Contact: 0755.178.104.




