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OFERTE SERVICIU
l Liceul de Arta “Gh. Tattarescu” Focsani,-
Vrancea scoate la concurs postul de biblio-
tecar. Informatii suplimentare la secretariatul 
unitatii de invatamant. 0237238574.

l SC Riela Comimpex SRL, din Cluj-Na-
poca, B-dul Muncii, nr.18, angajează: -şef 
echipă- 1 pers.; -vopsitor- 4 pers.; -şlefuitor- 6 
pers.; -lăcătuş mecanic- 2 pers.; -debitator 
metale- 5 pers.; -sudor- 21 pers.; -muncitor 
necalificat- 14 pers.; -bucătar- 1 pers. 
Aşteptăm CV-ul dvs.la adresa de e-mail: 
office@rielacomimpex.ro.

l Compania Municipală Energetică Bucu-
reşti SA, cu sediul în Spaliul Unirii nr.76, et.1 
sector 4, Bucuresti, angajează muncitori cali-
ficati în meseria de mecanici maşini şi utilaje 
(operator): CV-urile se pot depune pe adresa 
de email office@cmeb.pmb.ro; cristina.
barascu@cmeb.com.ro sau la sediul Compa-
niei Spaliul Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucu-
reşti. Informații la telefon: 0372.400.780; 
0728.121.056. -Salarii atractive +tichete 
masă.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Institutul 
de Informatica Teoretica, organizează,în ziua 
de 14 decembrie 2018, ora 10:00, concurs 
pentru ocuparea unui post de Cercetator 
stiintific gradul II, domeniul Electronica, 
Telecomunicatii si Nanotehnologii, speciali-
zarea Procesarea imaginilor. Concursul se va 
desfăsura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în termen de 
30 de zile de la data publicării anuntului. 
Informatii suplimentare se pot obtine de la 
secretariatul institutului si/sau Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon 0332106505 
/0332101115.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu 
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, 
judeţul Arad, organizează concurs în vederea 
ocupării următorului post vacant: 1 (un) 
secretar şef cod COR 121904, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Facultăţii de 
Design. Condiţii specifice: -Nivelul studiilor: 
superioare; -Vechime în specialitatea postului: 
un an; -Cunoştinţe de limba engleză scris şi 
citit; -Încă o limbă străină constituie un 
avantaj; -Cunoştinţe de operare PC (Word, 
Excel, Power Point, Internet Explorer, baze 
de date şi Outlook); -Cunoştinţe privind 
întocmirea şi administrarea corespondenţei 
oficiale; -Alte cerinţe: bune abilităţi de comu-
nicare. Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 23.11.2018, ora 16.00. Data susţi-
nerii probei scrise: 03.12.2018, ora 10.00. Data 
susţinerii interviului: 05.12.2018, ora 10.00. 
Toate probele se vor susţine la sediul Univer-
sităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revo-
luţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile generale şi 
specifice, calendarul de desfăşurare a concur-
surilor, bibliografia şi, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: 
www.uav.ro.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu 
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, 
judeţul Arad, organizează concurs în vederea 
ocupării următorului post vacant: 1 (un) 
secretar şef cod COR 121904, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială. 
Condiţii specifice: -Nivelul studiilor: superi-
oare; -Vechime în specialitatea postului: un 

an; -Cunoştinţe de limba engleză scris şi citit; 
-Încă o limbă străină constituie un avantaj; 
-Cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, 
Power Point, Internet Explorer, baze de date 
şi Outlook); -Cunoştinţe privind întocmirea şi 
administrarea corespondenţei oficiale; -Alte 
cerinţe: bune abilităţi de comunicare. Data-li-
mită de depunere a dosarelor de concurs: 
23.11.2018, ora 16.00. Data susţinerii probei 
scrise: 03.12.2018, ora 10.00. Data susţinerii 
interviului: 05.12.2018, ora 10.00. Toate 
probele se vor susţine la sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, 
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosa-
rului de concurs, condiţiile generale şi speci-
fice,  calendarul de desfăşurare a 
concursurilor, bibliografia şi, după caz, tema-
tica se publică pe portalele: www.posturi.gov.
ro şi pe: www.uav.ro.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în Suceava, 
str.Ştefan cel Mare, nr.33, județul Suceava, 
organizează în temeiul HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de HG nr.1027/2014, 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de guard, 1 post, Serviciul 
Cetatea de Scaun. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 03.12.2018, ora 
10.00; -proba interviu se susţine într-un 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii primei probe. Data, ora şi ziua 
interviului se vor afişa după proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 
specifice pentru postul de guard -Serviciul 
Cetatea de Scaun: 1.Studii: minim studii 
generale; 2.Certificat de calificare profesio-
nală -agent pază şi ordine, recunoscut de 
către Inspectoratul Județean de Poliție; 3.
Vechime: nu se solicită. 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 instituției şi pe pagina de internet, 
respectiv până în data de 22.11.2018, ora 
16.00. Dosarele se vor verifica de către 
comisia de concurs, iar rezultatele selectării 
dosarelor se vor afişa la sediul instituției şi pe 
site-ul: www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii 
suplimentare şi bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439 şi pe site-ul: www.muzeulbuco-
vinei.ro.

l Primăria Comunei Cozmeşti, județul 
Vaslui, anunţă că organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de execuţie 
vacant, potrivit HG nr.286/2011, după cum 
urmează: mecanic utilaj. Condiţii generale şi 
specifice pentru ocuparea postului: Condiţii 
generale: -Are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
-Cunoaşte limba română, scris şi vorbit; -Are 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; -Are capacitate deplină de exerciţiu; 
-Are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberată de către 
medicul de familie sau de către unităţile 
sanitare abilitate; -Îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; -Nu a fost condamnat defi-
nitiv pentru săvârşirea vreunei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului sau contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea; Condiţii specifice: -Studii generale; 
-Permis conducere categoria B; -Competențe 
profesionale în utilizarea maşinilor pentru 
terasamente; -Nu se solicită condiţii de 
vechime. Concursul se organizează în data de 
14 decembrie 2018, ora 9.00 (proba scrisă) şi 
17 decembrie 2018, ora 9.00 (interviul). Dosa-
rele de înscriere a candidaţilor se depun până 
la data de 22 noiembrie 2018, la sediul Primă-
riei Comunei Cozmeşti, județul Vaslui, 
Compartimentul secretariat. Condiţiile de 
desfăşurare, respectiv de participare la 
concurs, conţinutul dosarului de înscriere şi 
bibliografia sunt afişate la sediul Primăriei 
Comunei Cozmeşti, județul Vaslui. Informaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Cozmeşti, județul Vaslui, tel.0235.346.067.

l Unitatea Administrativ-Teritorială, 
Comuna Fîrţăneşti, judetul Galaţi, cu sediul 
în localitatea Fîrțăneşti, nr.606, judeţul 
Galați, organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante la Biroul financiar contabil, impozite 
şi taxe şi achiziţii publice -Compartimentul 
impozite şi taxe, de: referent, clasa III, gradul 
profesional debutant, număr posturi: 1. 
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Fîrţăneşti, judeţul Galaţi, astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.12.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 17.12.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii -medii; -vechime -nu este 
cazul; -prevăzute de art.9 lit.c şi art.54 din 
Legea nr.188/1999. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 20 zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Fîrţăneşti, judeţul Galaţi. 
Dosarul va conţine: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie acte studii (absolvent liceu cu 
diplomă bacalaureat); -copii acte stare civilă; 
-copie act de identitate; -cazier judiciar; -fişă 
medicală; -curriculum vitae. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Comuna Fîrţăneşti, nr.606, judeţul 
Galaţi. Persoană de contact: Lungu Petri-
sor-Adi -secretar telefon/fax: 0236.347.220, 
e-mail: primariafirtanesti@yahoo.com  

l Primăria Comunei Vultureşti, cu sediul în 
Vultureşti, CIF: 3337648, judeţul Vaslui, 
anunţă amânarea concursului conform HG 
nr.286 pentru ocuparea postului contractual 
vacant de asistent medical comunitar orga-
nizat iniţial: -Proba scrisă în data de 
26.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 27.11.2018, ora 10.00, astfel: -Proba scrisă 
în data de 26.11.2018, ora 10.00; -Proba 

interviu în data de 29.11.2018, ora 10.00. Prin 
acest anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, număr 1165/01.11.2018, 
pagina 4, cod 180.887. Restul anunţului 
rămâne neschimbat.

l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de muncitor calificat IV-I 
(fochist), personal contractual, cf.HG nr.286 
din 23.03.2011. Nivelul studiilor: minim 
studii gimnaziale. Condiţii specifice: -curs în 
specialitatea „fochist” autorizat clasa C; 
-autorizație ISCIR şi atestat fochist clasa C, 
în termen de valabilitate; Experienţă: 
-vechime în muncă: 1 an; -vechime în specia-
litate: 1 an. Concursul se va desfăşura la 
sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Iaşi, situat în Iaşi, Bulevardul Poitiers, 
nr.18-22 şi constă în patru etape succesive: 
-selecţia dosarelor de înscriere: 23.11.2018; 
-proba practică: 05.12.2018, ora 10.00; -inter-
viul: 11.12.2018, ora 10.00. Dosarul de recru-
tare va fi depus până la data de 22.11.2018, 
ora 14.00, la secretarul comisiei de concurs, la 
sediul inspectoratului, telefon: 0232.410.425, 
interior: 24407.

l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în 
Caracal, strada Plevnei, nr.36, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, a următoarelor posturi vacante 
contractuale: 1.Zugrav-vopsitor III- 2 posturi. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-studii: -absolvent de liceu sau şcoală profesi-
onală; -calificare în meseria de zugrav-vop-
sitor; -vechime ca zugrav-vopsitor minimum 
3 ani. Înscrieri în perioada: -09.11.2018-
22.11.2018, zilnic, între orele 07.30-09.00 şi 
13.00-14.30, la sediul unităţii; -Proba scrisă: 
10.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu: 
13.12.2018, ora 10.00. Informaţii suplimen-
tare la sediul unităţii, la telefon: 0249.512.880, 
int.190, pe: www.smcaracal.webs.com.

l Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în 
Caracal, strada Plevnei, nr.36, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, conform HG 
nr.286/2011, a următorului post vacant 
contractual: 1.Lăcătuş mecanic III- 1 post. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-studii: -absolvent de liceu sau şcoală profesi-
onală; -calificare în meseria de lăcătuş 
mecanic; -vechime ca lăcătuş mecanic 
minimum 3 ani. Înscrieri în perioada: 
-09.11.2018-22.11.2018, zilnic, între orele 
07.30-09.00 şi 13.00-14.30, la sediul unităţii; 
-Proba scrisă: 11.12.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu: 14.12.2018, ora 10.00. Informaţii 
suplimentare: la sediul unităţii, la telefon: 

0249.512.880, int.190, pe: www.smcaracal.
webs.com

l Teatrul de Animație Țăndărică, cu sediul 
în Bucureşti, str.General Eremia Grigorescu, 
nr.24, sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: 
Compartiment Audit Public Intern: Auditor 
(S) IA- 2 posturi, conform HG nr.286/2011, 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Documente nece-
sare pentru întocmirea dosarului de concurs: 
-cerere de înscriere la concurs adresată 
conducătorului instituţiei publice organiza-
toare; -copia actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; -copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, precum şi 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor specifice ale postului solicitate de 
instituția publică; -copia carnetului de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în speci-
alitatea studiilor; -cazierul judiciar; -adeve-
rinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate. Adeve-
rinţa care atestă starea de sănătate conţine, în 
clar, numărul, data, numele  emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; -curriculum 
vitae. Copiile de pe certificatele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secretariatul 
comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
Conform art. 3 al HG nr. 286/2011, pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții generale: a)are 
cetățenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau 
de unitățile sanitare abilitate; f)îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost condam-

Societatea ELPREST GOSTILELE SRL, cu sediul în sat Tămădău Mare, com. Tămădău
Mare, jud. Călărași, CUI 26283962, tel. 0722.694.300,

ANGAJEAZĂ 
5 muncitori necalificați în agricultură, COD COR 921302. 

CV-urile se pot trimite la adresa de mail: 
  tancueugen@yahoo.com până la data de 14.11.2018. 

Selecția va avea loc în data de 15.11.2018.
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nată definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justi-
ției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit reabi-
litarea. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.12.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 07.12.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă cu specializare în 
domeniul economic sau juridic; -perfecţio-
nări, specializări: cursuri de perfecţionare în 
tehnici de auditare a instituţiilor publice, 
audit public, contabilitate financiară, audit 
financiar, control financiar preventiv; 
-vechime în domeniul auditului minim 10 
ani; -vechimea în muncă: minim 20 ani; 
-cunoștinţe de operare/programe pe calcu-
lator: Microsoft Office -nivel avansat, inclusiv 
programe de specialitate. 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 teatrului, din str.General Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane -director adjunct. Relaţii 
suplimentare la sediul din str.General Eremia 
Grigorescu, nr.24, sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane -director adjunct, persoană 
de contact: Florentina Iordache, telefon: 
021.316.30.02.

l Agenţia de Credite și Burse de Studii 
organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii publice vacante de execuţie 
de la Direcţia Burse, Resurse Umane și 
Economică: -consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior, ID 360957; -consilier, clasa I, 
grad profesional principal, ID 360937; -consi-
lier, clasa I, grad profesional asistent, ID 
360940. Proba scrisă la concurs va avea loc în 
data de 10.12.2018, ora 10.00, la sediul 
ACBS, din str.Caransebeș, nr.1, sector 1, 
București, iar interviul va avea loc în data de 
14.12.2018, ora 10.00. Dosarele  pot fi depuse 
în perioada 08-27.11.2018, la Registratura 
instituției din str.Caransebeș, nr.1, et.7, 
cam.715. Relații suplimentare privind depu-
nerea dosarelor se pot obține de la Grindeanu 
Mar ia ,  r e fe rent  de  spec ia l i ta te , 
tel.021.310.19.05, fax: 021.310.22.17, e-mail: 
burse@roburse.ro. Documentele necesare 
înscrierii la concurs, condiţiile generale, 
condiţiile specifice, precum și bibliografia 
sunt afișate la sediul instituţiei și pe: www.
roburse.ro.

l Comuna Corunca cu sediul în: loc. 
Corunca, nr. 108, jud. Mureș, în baza Legii  
188/1999, organizează  concurs  pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unei  
funcției  publice de execuție,vacante,  din 
cadrul aparatului de specialitate al Prima-
rului astfel: Denumirea postului - un post 
funcție publică de execuție de referent, clasa 
III., gradul profesional debutant din cadrul 
Compartimentului Asistență socială și stare 
civilă. Condiții generale: -conform art.54 din 
Legea 188/1999, republicată. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: - studii medii 
absolvite cu diploma de bacalaureat, - 
vechime în specialitatea studiilor –nu. Data, 
ora și locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă:-  data de 10.12.2018 ora 10, la 
sediul Primăriei Corunca. Interviu: - data și 
ora interviului vor fi comunicate  odată cu 
afișarea rezultatului la proba scrisă. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituției în  
termen  de  20 de zile calendaristice  de la 
data publicării anunțului în Monitorul Ofici-
al,Partea a-III-a. Date contact: tel.: 
0265/243152, email: corunca@cjmures.ro.

l Primăria Comunei Vedea, Judeţul 
Teleorman organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioada nedeterminată 
a funcției publice de execuție vacante de 
inspector debutant în cadrul compartimen-
tului contabilitate, impozite si taxe, achiziții 
publice, resurse umane, operare PC. Candi-
dații trebuie să indeplinească condițiile 
generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici cu modificările și completările ulteri-
oare. Condițiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării funcției 
publice sunt: - studii superioare finalizate cu 
diplomă de licență. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -11 decem-
brie 2018, ora 10:00: proba scrisă; -13 decem-
brie 2018, ora 10:00: proba interviu. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să conțină, în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49, alin. (1) din Hotărârea Guvenului nr. 
611/2008 și se vor depune în termen de 20 zile 
de la data publicării anunțului. Detalii 
privind condițiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială.Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Vedea, județul Teleorman 
sau la telefon 0247337901.  Persoana de 
contact: referent Dimancea Maria Gabriela.

l Centrul pentru Seniori al Municipiului 
București,  organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 
următoarelor posturi/ funcții contractuale de 
execuție vacante. -1 post -Inspector de  Speci-
alitate gradul IA, în cadrul Serviciului 

Economic. Condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a ocupării 
funcției •absolvent de studii superioare   cu 
diplomă de licență, specialitate economică; 
•conditii minime  de vechime  în specialitate, 
cel puțin 6 ani și 6 luni; •cunoștințe informa-
tice(Windows, Mocrosoft Office, Wordpress). 
-1 post -Auditor Intern  gradul IA, în cadrul 
Compartimentului Audit Public Intern. 
Condițiile specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs și a ocupării funcției; 
•absolvent de studii superioare cu diplomă 
de licență; •conditii minime  de vechime  în 
specialitate, cel puțin 7 ani; •cunoștințe infor-
matice(Windows, Mocrosoft Office, 
Wordpress); •curs de specialitate auditor. -1 
post Inspector de Specialitate gradul IA,  în 
cadrul Compartimentului Achiziții. Condi-
țiile specifice necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcției •absolvent de 
studii superioare cu diplomă de licență; 
•conditii minime  de vechime în specialitate, 
cel puțin 6 ani și 6 luni;  •cunoștințe informa-
tice(Windows, Mocrosoft Office, Wordpress); 
•curs de specialitate achiziții. Pentru 
ocuparea unui post vacant sau temporar 
vacant candidații trebui să îndeplinească 
condițiile generale, conform art. 3 din Hotă-
rârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului -cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 1. Ultima zi 
pentru depunerea dosarelor 22.11.2018 -ora 
14,00; 2. Selecția dosarelor 26.11.2018; 3. 
Proba scrisă 03.12.2018; 4. Interviul 
07.12.2018. Pentru înscrierea la concurs 
candidații vor prezenta un dosar de concurs 
care va conține documente conform art. 6 din 
Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului -cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul instituției, Bucu-
rești, Bld. Basarabia, nr.37-39, Sector 2 
(incinta Arenei Naționale) intrarea D, Et.1, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, 
partea a-III-a, pe site-ul wwwcs-mb.ro și pe 
posturi.gov.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul instituției, compartimentul 
resurse umane  sau la tel. 0768104143.

l Ministerul pentru Românii de Pretutin-
deni organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale de condu-
cere și de execuţie vacante: -Şef serviciu- 
Serviciul Politici pentru Diaspora/ Serviciul 
Acţiuni pentru Comunităţi Istorice. Număr 
posturi- 2: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; minim 3 ani 
vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei; cunoașterea unei limbi 
străine- nivel avansat. -Referent relaţii (S) /
Consilier relaţii- Compartiment Analiză, 
Legalitate și Instanţe. Număr postur- 3: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor juridice, speciali-
zarea drept; minim 2 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei. -Referent relaţii (S) /Consilier relaţii- 
Compartiment Financiar Decontări/ 
Compartiment Contabilitate. Număr postur- 
3: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul știinţelor economice; 
minim 2 ani vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei. -Referent 
relaţii (M)– Compartiment Administrativ. 
Număr posturi- 2: studii de specialitate: 
studii medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; vechime în muncă: nu necesită 
vechime; posesor permis de conducere 
pentru șofer valabil, minim 2 ani vechime, 
pentru autovehiculele din categoria B. -Refe-
rent relaţii (S) /Consilier relaţii– Comparti-
ment IT. Număr posturi– 2: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; vechime în specialitatea studiilor- nu 
necesită vechime; competenţe IT: Sisteme de 
operare Windows pentru staţii de lucru: 
Microsoft Office: Word, Excel, Acces, Power-
Point; Sisteme de gestiune a bazelor de date 
relaţionale: Oracle; Reţele locale de calcula-
toare- noţiuni generale. -Referent relaţii (S) /
Consilier relaţii- Compartiment Corpul de 
Control al Ministrului. Număr posturi– 1: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul știinţelor economice 
sau juridice; minim 3 ani vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei. 
-Referent relaţii (S) /Consilier relaţii- 
Compartiment Achiziţii Publice. Număr 
posturi– 1: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licenţă sau echivalentă în domeniul știin-
ţelor economice; minim 2 ani vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei. -Referent relaţii (S) /Consilier 
relaţii. Număr posturi– 5: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
minim 2 ani vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei. Concursul 
se organizează în data de 03.12.2018, orele 
9.30 și 13.00 proba scrisă, la sediul institu-
ţiei din Bd. Primăverii, nr.22, sector 1. 
Locul și orele de desfășurare ale probei 
scrise pot fi modificate cu anunţarea prea-
labilă a candidaţilor și afișare la sediul 
instituţiei. Interviul- data, ora și locul 
desfășurării se vor comunica odată cu 
afișarea rezultatelor la proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul institu-
ţiei, din str. Muzeul Zambaccian, nr.17, 
sector 1, București. Data limită pentru 
depunerea dosarelor- 22.11.2018, ora 12.00. 
Condiţiile de participare și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul instituției. 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei 
de concurs, consilier relaţii- Haidemak 
Marius, telefon 037.441.4638.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția Buget 
Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, 
Programare și Urmărire Venituri, Comparti-
mentul Buget Contabilitate: 1.Un post 
funcție publică de execuție de consilier, clasa 
I, gradul profesional superior. Condiţii de 
participare: -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare; -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul știinţe economice; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 ani; -cunoștinţe 
IT -nivel mediu. Programul concursului: 
-08.11.2018 -publicitate concurs; -12.12.2018, 
ora 11.00- susţinere probă suplimentară de 
testare a cunoștinţelor în domeniul IT -nivel 
mediu; -13.12.2018, ora 11.00- proba scrisă. 
Interviul se susţine, de regulă, într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Data și ora susţinerii 
interviului se afișează o dată cu rezultatele la 
proba scrisă. Concursul se va desfășura la 
sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului, începând cu 
data de 08.11.2018, ora 8.00, și până în data 
de 27.11.2018, ora 16.30. Relaţii suplimentare 
la telefon: 0243.230.200, int.234, cji@cicnet.
ro, persoană de contact: Hobjilă Crety, consi-
lier Compartiment Resurse Umane.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în 
Piaţa Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, în baza Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcţia publică: Direcția Buget 
Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, 
Programare și Urmărire Venituri, Comparti-
mentul Programare și Urmărire Venituri: 1.
Un post funcție publică de execuție de consi-
lier, clasa I, gradul profesional superior. 
Condiţii de participare: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările și completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţe economice; 
-vechimea în specialitatea studiilor necesare 
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exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; 
-cunoştinţe IT -nivel mediu. Programul 
concursului: -08.11.2018 -publicitate concurs; 
-10.12.2018, ora 11.00- susţinere probă supli-
mentară de testare a cunoştinţelor în dome-
niul IT -nivel mediu; -11.12.2018, ora 
11.00- proba scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 
Data şi ora susţinerii interviului se afişează o 
dată cu rezultatele la proba scrisă. Concursul 
se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului, începând cu data de 08.11.2018, ora 
8.00, şi până în data de 27.11.2018, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de contact: 
Hobjilă Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Calea Giuleşti Nr. 5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea postului 
de: • Registrator medical debutant (M), 1 
post - Serviciul de Evaluare şi Statistică 
Medicală, temporar vacant (contractual) 
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 / 
2014 şi Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26.11.2018, ora 09.00;  
-Proba interviu în data de 29.11.2018, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii Generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi domiciliul 
în România; - cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; - vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate deplină de 
exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte condiţii speci-
fice potrivit cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul /candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii Specifice: - Nivel 
de studii: medii (diploma de bacalaureat); - 
Cunostinte operare PC (Word, Excel, Power-
Point) - Vechime în meserie - nu se solicita. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 16.11.2018, 
ora 14.00, la sediul Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, Str. Calea Giuleşti Nr.5, 
Sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalul 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait  Sîrbu” Bucureşti ,  telefon: 
021/303.50.50 - Biroul RUNOS.

VÂNZĂRI AUTO
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în fali-
ment, vinde o autoutilitară Ford Transit la 
prețul de 9.764Lei şi un Daewoo Cielo la 

prețul de 1.750Lei, la ambele prețuri adău-
gându-se TVA. Relații la telefon: 
0722.239.790.

VÂNZĂRI TERENURI
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în fali-
ment, vinde teren arabil în suprafață de 
11.200mp, situat în extravilanul oraşului 
Băicoi, jud.Prahova, cu prețul de 
11.685Euro, la care se adaugă TVA, preț 
redus cu 25%. Ședințele de licitații se vor 
ține în datele de 15, 19, 22, 26 şi 29 noiem-
brie 2018, ora 12.00. Relații la telefon: 
0722.239.790. 

PROPUNERI AFACERI
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în fali-
ment, vinde spațiu producție prelucrare 
carne, compus din: hală în suprafață de 
920mp, rețea interioară de forță, fosă 
septică vidanjabilă de 75mc, platformă 
betonată de 831mp, puț forat la 76m adân-
cime, împrejmuire, dotări, mijloace fixe 
tehnologice, modul PVC, anexă centrală şi 
teren în suprafață de 3.420mp, care 
formează unitatea de producție  din satul 
Bratasanca, comuna Filipeştii de Târg, 
județul Prahova, la prețul de 453.543Euro, 
la care se va adăuga TVA, preț redus cu 
25%. Ședințele de licitații se vor ține în 
datele de 15, 19, 22, 26 şi 29 noiembrie 2018, 
ora 12.00. Relații la telefon: 0722.239.790. 
 

CITAŢII
l Se citează Orban Irina Victoria pentru 
14.11.2018, Judecătoria Cluj-Napoca, dosar 
13184/211/2018, sala 168, ora 13.00, obiect 
fond funciar.

l Se citează numitul Magraon Vasile 
Adrian, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun.Curtea de Argeş, str. Daniel Sterescu 
nr. 29, jud. Argeş, la Judecătoria Curtea de 
Argeş, termen 22.11.2018, ora 9.00, complet 
C5 civil, sala 1, dosar nr. 1519/216/2018, 
având ca obiect divorţ fără copii, în proces 
cu Magraon Ioana.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Piteşti, str. Alexandru 
Odobescu nr. 7, judeţul Argeş, este citată în 
data de 29.11.2018, ora 8,30 la Judecătoria 
Piteşti, complet C4-4J, Camera 2, din 
Piteşti, b-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma 
Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piteşti, str. Trivale, nr. 49, judeţul 
Argeş este citată în data de 29.11.2018, ora 
8,30 la Judecătoria Piteşti, completul C4-4J, 
camera 2, din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, 
jud. Argeş, în calitate de pârâtă în Dosarul 
nr. 24640/280/2012, în contradictoriu cu 
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Numitul Pădurariu Alin, domiciliat în sat 
Flondora, comuna Manoleasa, judeţul Boto-
şani, este citat pentru data de 12 decembrie 
2018 la Judecătoria Dorohoi, în dosar de 
divorţ nr.1605/222/2018, în calitate de pârât, 
reclamanta fiind Pădurariu Amalia.

l Boriceanu Maria, intimată este citată la 
Judecătoria Braşov, în data de 29.XI.2018, 
ora 9:00, sala J2, în proces cu Hosu Anca, 
Hosu Ioan - dosar nr. 27874/197/2017, obiect 
declarare judecătorească a morţii.

l Primăria Comunei Brăeşti, jud.Botoşani, 
în calitate de reclamant, cheamă în instanţă 
SC Sabari Building Construct SRL Botoşani 
prin administrator Ciobanu Vasile în calitate 
de pârât. Procesul va avea loc la Tribunalul 
Botoşani în data de 14.11.2018, ora 9.00, în 
sala 210.

l Rusz Anghelina, vaduva lui Nechita 
Sofron, Nechita Maria, Dereban Ilianeasa, 
nascuta Nichita, Glava Ilona, sotia lui Turan 
Ilioneasa, Glava Lina, sotia lui Opra Ignat, 
Nechita Iuoneasa Glava, Glava Ioysef, 
Glava Maria, Oprea Ignat, Purv Vazul, Purv 
Athanas, Purv Vurvara casatorita Togyia, 
Nechita Ioan sunt citati in 15.11.2018 la 
Judecatoria Turda, orele 12.00, in dosar 
1027/328/2018 pentru succesiune. 

l Admite acţiunea formulată de către 
reclamantul Avasilcăi Valentin, având 
CNP1710421221236, cu domiciliul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură la 
SCA „Ciobanu & Ciobanu”, din Iaşi, Str. 
Sfântul Lazăr, Nr.3, Bl.Ghica Vodă 1A, Et.4, 
Ap.14, Judeţul Iaşi, în contradictoriu cu 
pârâta Avasilcăi Cristina-Alina, având 
CNP2720420221209, cu domiciliul în Iaşi, 
Std.Sărărie, Nr.19, Judeţul Iaşi, astfel cum a 
fost precizată. Dispune desfacerea căsătoriei 
intervenită între părţi la data de 12 noiem-
brie 1998 şi înregistrată în Registrul Stării 
Civile al Primăriei Mun.Iaşi, sub nr.2308 din 
aceeaşi dată, din culpa comună a părţilor. 
Dispune ca pârâta să revină la numele 
purtat anterior căsătoriei, acela de Vrîn-
ceanu. Ia act că reclamantul nu a solicitat 
plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de 
apel, ce se va depune la Judecătoria Iaşi în 
termen de 30 zile de la comunicare. Pronun-
ţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 
data de 22.01.2018.

DIVERSE
l SC Ama Eco Tyres SRL, prin lichidator 
judiciar Carduelis Consulting IPURL, 
invită la depunerea de oferte în lei pentru 
păstrarea documentelor ce constituie arhiva 
acestei societăţi. Ofertele se vor trimite la 
adresa lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
str. Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova, prin servi-
ciul Poşta Română, în plic cu confirmare de 
primire, până la data de 23.11.2018. Rel. tel. 
lichidator Elena Huideş 0722.634.777.

l Aceasta informare este efectuata de catre 
Comuna Dorna Candrenilor, ce intentio-
neaza sa solicite la Directia Apelor Siret 
Bacau-SGA (Suceava, str. Universitatii nr. 
48) aviz de gospodarirea apelor pentru 
Proiectul “modernizare drumuri de acces la 
exploatatii forestiere” in comuna Dorna 
Candrenilor, Judetul Suceava. Aceasta soli-
citare  de aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospo-
darirea apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata.Totodata persoa-
nele care doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa solici-
tantului si la SGA Suceava dupa data de 
07.12.2018.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al Data 
Consulting Center SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. 6307 din data de 
05.11.2018, pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
28783/3/2018, notificã deschiderea proce-
durii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Data Consulting Center 
SRL, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 3, 
Str. Soldat Alexandru Magatti, Nr. 34, CUI  
16005160, nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/17421/2003. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Data Consulting Center 
SRL vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 28783/3/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 20.12.2018; b) 

termenul de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 09.01.2019; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului defi-
nitiv la 01.02.2019; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 14.01.2019, 
ora 14.00; e) adunarea generala a asociatilor 
la data de 16.11.2018, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Beneficiarul proprietar al terenului situat 
în comuna Tunari, tarla 41, parcela 159/A7, 
nr.cadastral 1764, în suprafață de 
8399.26mp, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
Avizului de Oportunitate pentru documen-
tația PUZ- Ansamblu rezidenţial locuinţe 
izolate, cuplate P+1E+2E retras. Documen-
tația a fost depusă pentru consultare la 
Consiliul Județean Ilfov la data 07.11.2018. 
Observații/comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului 
Județean Ilfov, Bucureşti, sector 1, strada 
Genera l  Gheorghe  Manu,  nr.18 
(tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile de la 
publicarea prezentului anunț.

l Oberhauser Invest SRL, titular al proiec-
tului „Locuințe colective P+2E, împrej-
muire, racorduri şi branşamente utilități” 
în municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 
CF124166, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Maramureş: „nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului şi nu se supune 
evaluării adecvate” în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului 
şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul 
mai sus menționat.  Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Maramureş din 
Baia Mare, str. Iza, nr. 1A în zilele de 
luni¸joi între orele 800¸1630 _i vineri între 
orele 800¸1400, precum _i pe Pagina oficial/ 
de Internet a APM Maramureş la adresa: 
http://apmmm.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 
5 de zile de la data publicării prezentului 
anunţ în presă.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin Incheierea din sedinta publica din data 
de 11.10.2018, privind cererea formulate de 
petentul Valea Valentin, domiciliat in Sebis, 
B-dul Victoriei, bl. CC1,ap. 11, jud. Arad, 
prin care solicita a se constata, ca a dobandit 
dreptul de proprietate prin uzucapiune prin 
jonctiunea posesiei, in cota de 1/1 parti 
asupra imobilului inscirs in CF, nr. 301049 
archis, (CF vechi 202 Groseni), compus din 
teren intravilan cu nr top. 426/2, in supra-
fata de 1533 mp, asupra caruia apare inscris 
ca proprietar tabular sub B1 Herczo 
Mosesne, casatorit Vicar Marişca, decedat la 
data de 06.05.1913, prin jonctiunea posesiei 
cu antecesorii sai, si a se autoriza intabu-
larea dreptului sau de proprietate in cartea 
funciara. Petentul a aratat ca, asupra imobi-
lului descris mai sus, a exercitat de peste 50 
de ani, de la moartea proprietarului tabular, 
o posesie pasnica, si sub nume de proprietar. 
Toti cei interesati au posibilitatea sa depuna 
de indata opozitie la Judecatoria Ineu, 
intrucat in caz contrar in termen de o luna 
de la ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii petentilor cu 
privire la constatarea dreptului lor de 
proprietate.

l Emisa in temeiul art. 130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin Incheierea din sedinta publica din data 
de 11.10.2018, privind cererea formulate de 
petentul Morosan Valentin, domiciliat in 
Tarnova, sat Agrisu Mare nr. 157, jud. Arad, 
prin care solicita a se constata, ca a dobandit 
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dreptul de proprietate prin uzucapiune prin 
jonctiunea posesiei, in cota de 1/1 din 
imobilul inscris in CF 309208 Tarnova, (CF 
vechi 2857), cu nr. top 513-514, compus din 
casa si teren intravilan la nr. admin. Vechi 
395 (nou 400 si 401), in suprafata de 2.877 
mp., asupra caruia faptic nu mai exista 
supraedificare, a proprietarului tabular de 
sub B.1 in cota de ½ parti, defunctul Martis 
Avram, decedat la data de 18.12.1897 si 
proprietarului tabular de sub B2, in cota de 
½ parti, defunctul Bulzan Gheorghe, 
decedat la data de 04.02.1970, si a se auto-
riza intabularea dreptului sau de proprietate 
in cartea funciara, asupra cotei de 1/1 parti. 
Petentul a aratat ca, asupra imobilului 
descris mai sus, a exercitat de peste 20 de 
ani, o posesie pasnica, si sub nume de propri-
etar. Toti cei interesati au posibilitatea sa 
depuna de indata opozitie la Judecatoria 
Ineu, intrucat in caz contrar in termen de o 
luna de la ultima afisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii petentilor cu 
privire la constatarea dreptului lor de 
proprietate.

l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.
nr.1836/246/2018. Petenta Olar Laura Anita 
solicită înscrierea dreptului de proprietate pe 
titlu de uzucapiune, prin joncţiunea posesi-
ilor, asupra cotei de 4/12 parte din imobilul 
identificat în c.f.300883 Târnova  (fost c.f.  
95 Chier) A1 top. 283-285 intravilan în 
suprafaţă de 957 mp. CAD: C1 top.283-285 
casa din Chier nr.123 imobil asupra căruia 
figurează ca proprietară  întabulată sub B 2 
şi B.4 Ghinga Barbura decedată  la data de 
31 decembrie 1963. Petenta susţine că folo-
seşte acest imobil de peste 40 de ani în mod 
continuu, paşnic, public şi sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
depună de îndată opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece în caz contrar în termen de o 
lună de la ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

l Emisa in temeiul art. 130 din Decre-

tul-Lege nr. 115/1938. Prin cererea inregis-
trată la Judecatoria Ineu sub dosar nr. 
1319/246/2018 petentul Simoneac Ioan 
domiciliat in Poienile de sub Munte nr. 
788/B, jud. Maramures, solicită constatarea 
dobandirii  dreptului de proprietate pe titlu 
de uzucapiune prin jonctiunea posesiilor in 
cota de 1/1 parti asupra imobilului indenti-
ficat in CF 309217 Tirnova, compus din 
teren intravilan nr adm. 364, nr. top 117, in 
suprafata de 1299 mp., asupra căruia figu-
reaza ca proprietar întabulat sub B1 si B2 
Maris Ghita, casatorit cu Tomuta Paras-
chiva, decedat in 22.12.1915 si a se autoriza 
intabularea dreptului sau de proprietate in 
cartea funciara. Petentul  susţine că foloseste  
acest imobil de peste 20 ani in mod public, 
paşnic, si sub nume de proprietar. , toţi cei 
interesaţi, indată, să înainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece, in caz contrar, in 
termen de o luna de la această ultimă publi-
care se va proceda la rezolvarea cererii 
petentului cu privire la constatarea dreptului 
de proprietate.

LICITAŢII
l Judeţul Bihor; Comuna Pocola. Anunţ: 
Primăria comunei Pocola, cu sediul în locali-
tatea Pocola, nr. 65, judeţul Bihor, organi-
zează „Licitaţie publică” în data de 
05.12.2018, la orele 10.00, în vederea concesi-
onării unui imobil situat în clădirea Școlii 
Sînmartin de Beiuş, în suprafaţă de 30 mp. 
Termenul de depunere al actelor solicitate 
prin caietul de sarcini este 04.12.2018, orele 
14.00. Taxa caiet de sarcini 50 lei. Documen-
taţia poate fi obtinută la sediul Primăriei 
comunei Pocola ori la tel./fax: 0259/321896. 
Primar, Maşcaş Ioan.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal: 
4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața 
Revoluției ,  nr.1,  județul Ialomița, 
tel.0243.230.200, fax: 0243230250, e-mail: 

cji@cicnet.ro. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl 
reprezintă suprafața de 19,1268 teren cu 
destinație agricolă -categoria de folosință 
arabil, proprietate publică situat în extravi-
lanul comunei Giurgeni, înscris în CF 21316 
şi suprafața de 4,8246ha teren cu destinație 
agricolă -categoria de folosință arabil, propri-
etate publică situat în extravilanul comunei 
Giurgeni, înscris în CF 21467. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: conform 
caietului de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: Pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire 
intrând pe: cji@cicnet.ro, descărcând un 
exemplar, sau în urma unei cereri către 
Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, 
contra cost. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, 
situat la etajul 3, camera 52, al Consiliului 
Județean Ialomița. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 54/2006: Contravaloarea 
caietului de sarcini este de 20,00Lei şi se 
depune la casierie. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 20.11.2018, ora 16.30. 
4.Informații privind ofertele: Ofertele vor fi 
formulate conform caietului de sarcini. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.11.2018, ora 16.30. 4.2. Adresa la care 
trebuie depusă ofertele: Ofertele vor depuse la 
sediul Consiliului Județean Ialomița, regis-
tratură, parter; 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi 
depusă în două exemplare. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 28.11.2018, ora 11.00, 
la sediul Consiliului Județean Ialomița, 
parter, în sala de şedințe. 6.Denumirea, 
adresa, nr.de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-

narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, 
municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, 
cod poştal: 920030, județul Ialomița, 
tel.0243.236.952, fax: 0243.232.266, e-mail: 
tr-ialomita-pgref@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 08.11.2018.

l Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi 
organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor mobile aprobate 
pentru casare, care poate fi văzut în strada 
Decebal, nr.13, Iaşi. Preţul de pornire al licita-
ţiei este de: -88,25Lei pentru mijloacele fixe; 
-18.486,83Lei pentru obiectele de inventar, iar 
cota de cheltuieli de participare este de 
100Lei. Documentele de participare la lici-
taţie sunt: -Chitanţa de achitare a cotei de 
cheltuieli de participare la licitaţie, eliberată 
de Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi; 
-Copie de pe certificatul de înmatriculare la 
Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru 
persoanele juridice române, sau actul de 
identitate pentru persoanele fizice. Licitaţia 
va avea loc la sediul Liceului Teoretic „Dimi-
trie Cantemir” Iaşi, din str.Decebal, nr.13, în 
data de 26 noiembrie 2018, ora 12.00. Repe-
tarea licitaţiei în caz de neadjudecare va avea 
loc pe 04 decembrie 2018, ora 12.00, iar preţul 
iniţial va fi diminuat cu până la 20%, 
respectiv pe 10 decembrie 2018, ora 12.00, iar 
preţul iniţial va fi diminuat cu până la 40% 
faţă de prima licitaţie. Documentele de parti-
cipare la licitaţia de vânzare se primesc cu cel 
mult 5 zile înaintea datei şi orei stabilite 
pentru licitaţie la secretariatul Liceului 
Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi. Informaţii 
suplimentare la tel.0232.233.970 şi 
0232.233.940.

PIERDERI
l Pierdut Autorizație Transport- Ucraina 
terta nr. 476057. Se declară nulă.

l Pierdut act constitutiv şi certificat înregis-
trare firma Frany -Jessy’S Market SRL cu 
sediul în Bragadiru Șos. Clinceni nr. 87 -91 
Ilfov seria B nr. 3412381. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare seria B, 
nr. 2964724, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucu-
reşti la data de 22.08.2014 pe numele socie-
tăţii Triada Prod Impex SRL, CUI 3000250, 
J40/18227/10.07.1992. Îl declar nul.

l Pierdut  Cer t i f i ca t  Cons ta ta tor 
nr.15412/28.05.2018 pentru sediu si activitati la 
terti pe numele de Lorincz Margit I.I., 
CUI:20772927, F19/217/2001. Se considera nul!

l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto - transport 
marfă, atestat ADR, şi cartelă digitală taho-
graf, eliberate de ARR Vâlcea, pe numele 
Deaconu Marian-Laurențiu, din localitatea 
Olanu, județul Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto - transport 
marfă, atestat ADR, şi cartelă digitală taho-
graf, eliberate de ARR Vâlcea, pe numele 
Marinescu Aurelian din localitatea Băbeni, 
județul Vâlcea. Se declară nule.

l Subscrisa Wuduriciu Trans SRL -D, înre-
gistrată la ONRC sub nr.J23/3738/2018, 
CUI: 37089458, cu sediul social în loc.Pante-
limon, oraş Pantelimon, Intrarea Petalei, 
nr.2A, Camera 1, judeţ Ilfov, declarăm pier-
dute: Certificat de înregistrare nr.B3422445, 
emis pe data de 07.08.2018 şi eliberat la data 
08.08.2018, Certificat constatator emis în 
baza declaraţiei-tip model 2 nr.78157 din 
21.02.2017 privind activitatea la terţi şi 
Certificat constatator emis în baza declara-
ţiei model 3 nr.86033 din 06.08.2018 privind 
activitatea la sediu, eliberat de ONRC Ilfov 
pentru societatea sus menţionată. Le 
declarăm nule.


