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OFERTE SERVICIU
l S.C Dual Ascensoare S.R.L., angajeaza
Inginer/Electromecanic ascensoare.
Cerinte: experienta in montajul ascensoarelor este obligatorie, cunostinte de mecanica si electromecanica, studii in domeniul.
CV-urile vor fi trimise la adresa de e-mail:
dualascensoare@gmail.com.
l Regia Publică Locală a Pădurilor Stejarul
R.A. anunță scoaterea la concurs a unui
post de pădurar, post pe perioadă nedeterminată. Condiţii minime de studiu: -Studii
medii silvice sau profesionale silvice absolvite cu diplomă; Concursul se va desfaşura
în data de 05.10.2018, ora 09, la sediul
R.P.L.P.STEJARUL R.A. din loc. Rupea,
str. Cetăţii, nr. 28, Jud. Braşov. Dosarele de
concurs se vor depune la sediul
R.P.L.P.Stejarul R.A. -compartiment resurse
umane, până la data de 28.09.2018, ora 14.
Informaţii suplimentare privind concursul
se pot obţine la sediul R.P.L.P.Stejarul R.A.
-compartiment resurse umane, dna.
Bărbătei Mirela şi la tel 0268/260556.
l Autoritatea pentru Supravegherea şi
Protecția Animalelor, cu sediul în localitatea
București, Șos.Olteniței, nr.169, sector 4, cu
punctul de lucru în str.Constantin Mille,
nr.10, sector 1, București, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de: auditor S IA, 1 post,
vechimea în specialitatea studiilor necesară
ocupării postului pentru care se organizează
concursul: minim 5 ani. Data, ora și locul de
desfășurare al concursului: 08.10.2018, ora
11.00 -proba scrisă; 11.10.2018, ora 11.00
-proba interviu; concursul se va desfășura la
sediul ASPA, din str.Constantin Mille, nr.10,
etaj 2, sector 1, București. Data-limită până
la care se pot depune actele pentru dosarul
de concurs: 28.09.2018, ora 16.00. Datele de
contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Zanfir Jenica
-birou Resurse Umane, tel.0732.673.233.
l INCDTP Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, sector 3, organizeaza concurs in
cadrul Proiectului Complex
55PCCDI/2018, pentru 1 post de fizician /
chimist / inginer chimist, cu norma
intreaga, licentiati in fizică / chimie / inginerie chimica, cu abilitati de cercetare;
cunostinte de fizica cuantica, optica, termodinamica / cunostinte chimie organica si
analitica; cunoasterea metodelor de analiza
si a tehnicilor de operare a instrumentelor
de laborator si interpretarea rezultatelor;
cunostinte de operare calculator si cunostinte de engleza; capacitate de lucru in
echipa, onestitate si sociabilitate, spirit de
observatie, rigurozitate; abilitati demonstrate de planificare si organizare, experienta in redactare lucrari stiintifice si
abilitati practice de lucru la echipamente de
analiza instrumentala. Termenul limita de
depunere a dosarelor de concurs este 28
septembrie 2018, ora 15.30. Relatii suplimentare se pot obtine de la secretarul
comisie de concurs, la telefon: 021.340.42.00
int. 123, e-mail: certex@certex.ro sau www.
certex.ro.
l Școala Gimnazială Biertan, cu sediul în
localitatea Biertan, strada 1 Decembrie,
nr.1, județul Sibiu, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post aprobat
prin HG nr.286/2011, modificată şi completată de HG nr. 1027/2014. Denumirea
postului: Șofer/Muncitor, post vacant
contractual. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: medii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: data de 08.10.2018, ora 9.00, la sediul
instituţiei. Proba practică: data de
09.10.2018, ora 9.00, la sediul instituţiei.
Proba interviu: data de 09.10.2018, ora

12.00, la sediul instituţiei. Data-limită până
la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul instituţiei. Date
contact: Școala Gimnazială Biertan, tel.
0269.868.118.

îngrijitoare: -studii: şcoală generală; -nu se
solicită vechime în muncă. Relaţii suplimentare referitoare la tematică şi bibliografie se pot obţine de la sediul unităţii sau
la telefon: 0230.312.023, între orele 7.3016.00. Persoană de contact: Mera Nicoleta.

l Secţia de Filosofie,Teologie,Psihologie și
Pedagogie a Academiei Române scoate la
concurs un post de conducere „Director
institut de cercetare gradul I, la Institutul
de Cercetări Economice și Sociale ”Gh.
Zane”, din Iași.” Condiţii pentru ocuparea
postului: studii superioare de lungă durată
în domeniile din profilul institutului şi titlul
ştiinţific de doctor; experienţă în activitatea
de cercetare din profilul institutului de
minimum 5 ani; titlul de cercetător ştiinţific
gradul I, profesor universitar sau membru
titular ori corespondent al Academiei
Române; în mod excepţional pot candida şi
cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari
universitari; competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anerioară şi/sau prin atestat pentru
management în cercetare-dezvoltare. Actele
necesare pentru dosarul de concurs sunt
afişate pe site-ul instituţiei şi se depun la
Registratura Academiei Române din Calea
Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la
data de 26 octombrie 2018 ora 15:00
(termenul limită de depunere: 30 de zile
calendaristice de la data publicării anunţului). Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba
interviului şi audierea candidatului cu
privire la susţinerea proiectului managerial
şi se va desfăşura la Secția de Filosofie,Teologie,Psihologie și Pedagogie a Academiei
Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1,
Bucureşti), în data de 13 noiembrie 2018,
ora 10:00. Relaţii suplimentare se pot obţine
în zilele lucrătoare, între orele 8 - 12, la
telefon: 021. 212.86.40 interior 105 sau la
sediul Academiei Române, camera 41,
secretarul comisiei de concurs: Prof. univ.
dr. Marin Aiftincă.

l Primăria Ciocănești, județul Dâmbovița,
cu sediul în localitatea Ciocănești, str.
Cantacuzino, nr.79, judeţul Dâmbovița,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -numele funcției: Guard -un post, conform HG
nr.286/2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică: în data de 08 octombrie 2018, ora 10.00; -Proba interviu: în data
de 10 octombrie 2018, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii specifice: -studii generale sau medii; -nu necesită
vechime. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Ciocănești, județul
Dâmbovița. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Ciocănești, județul Dâmbovița,
persoană de contact: Viorica Mânzu,
telefon/fax: 0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante, conform HG
286/2011: -un post vacant de asistent
medical la Compartimentul Cardiologie al
Secţiei Medicină Internă; -2 posturi vacante
de asistent medical la Secţia Chirurgie
Generală; -un post vacant de îngrijitoare la
Compartiment Dermatovenerologie.
Calendar concurs: 1.Pentru postul de asistent medical la Compartimentul Cardiologie al Secţiei Medicină Internă:
-15.10.2018, ora 9.00 -proba scrisă;
-17.10.2018, ora 9.00 -proba practică. 2.
Pentru cele 2 posturi de asistent medical la
Secţia Chirurgie Generală: -15.10.2018, ora
12.00 -proba scrisă; -17.10.2018, ora 12.00
-proba practică. 3.Pentru postul de îngrijitoare la Compartiment Dermatovenerologie: -15.10.2018, ora 9.00 -proba scrisă;
-17.10.2018, ora 9. 00 -proba practică.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor
depune la Biroul RUNOS şi Contencios al
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc până la data de 28.09.2018, ora 12.00,
şi vor cuprinde următoarele acte: -cerere de
înscriere la concurs; -copie după certificatul
de naştere, căsătorie, naştere a copiilor,
buletin, diplomă de studii; -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care
să ateste vechimea în muncă; -fişa medicală;
-curriculum vitae; -recomandare de la
ultimul loc de muncă, acolo unde este cazul;
-cazier judiciar; -autorizaţie de liberă practică şi asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) pentru posturile de
asistent medical. Taxă concurs: 100Lei.
Condiţii specifice pentru posturile de asistent medical: -studii: diplomă de şcoală
postliceală sanitară sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale sanitare prin
echivalare; -nu se solicită vechime în
muncă. Condiţii specifice pentru postul de

l Primăria Oraşului Mizil, cu sediul în
Bd.Unirii, nr.14, judeţul Prahova, organizează concurs, conform Legii 188/1999,
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de: consilier, clasa I, grad profesional principal- serviciul dezvoltare, investiţii, achiziţii publice, mediu şi proiecte europene- 1
post. Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 16.10.2018, ora
10.00; -proba interviu în data de 22.10.2018,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în inginerie civilă,
arhitectură sau urbanism; -vechime în
specialitatea studiilor necesară exercitării
funcţiei publice: minim 5 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Primăriei Oraş Mizil.
Relaţii suplimentare la sediul din Mizil,
Bd.Unirii, nr.14, persoană de contact:
Comănescu Mihaela, nr.de telefon:
0244.250.027.
l Comuna Hoghilag, cu sediul în localitatea Hoghilag, strada Principală, nr.305,
județul Sibiu, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
conducător auto categoria D, 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 08.10.2018, ora 09.00; -Proba practică în
data de 12.10.2018, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 15.10.2018, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: absolvent de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau școală generală
(constituie avantaj absolvirea şcolii pentru
mecanici auto sau echivalentă, atestată cu
certificat/diplomă); -vechime (obligatoriu): 3
ani; -posedă permis de conducere categoria
D; -posedă atestat profesional transport
persoane; -posedă cunoștințe temeinice de
legislație rutieră; -adeverință medicală care
atestă starea de sănătate; -aviz psihologic;
-are cetățenie română și domiciliul în localitatea Hoghilag, județul Sibiu; -cunoștințe de
limba română, scris și vorbit; -are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exercițiu; -nu a
fost condamnată sau condamnată definitiv
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori a autorității,
de serviciu sau în legătură cu serviciu care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infrac-
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țiuni săvârșite cu intenție care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Hoghilag, strada Principală, nr.305. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăria Comunei
Hoghilag, str.Principală, nr.305, persoană de
contact: Szombati Ioan, telefon:
0269.866.801, fax: 0269.865.181, e-mail:
primariahoghilag@yahoo.com.
l Primaria Cîrlogani, cu sediul în: localitatea Comuna Cîrlogani, strada Centrală,
nr.104, județul Olt, în baza legii 188/1999,
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant pentru funcție
publică: Denumirea postului Consilier,
clasa I, grad Superior. Condiţii specifice de
participare la concurs: nivelul studiilor:
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniile ştiinţelor agricole, silvice sau medicinei veterinare sau cadastru; vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului: 7 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: proba scrisă: data de 16.10.2018, ora
10.00, la sediul instituției. Interviu: data de
18.10.2018, ora 10, la sediul instituției.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituției în termen de 20 de zile de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial.
Date contact: tel.0249.474.611, email:
primaria@primariacirlogani.ro.
l Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în strada
Cuza Vodă, nr.67, localitatea Târgu Frumos,
judeţul Iaşi, organizează, conform prevederilor HG nr.611/2008, concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante
de inspector I asistent din cadrul Compartimentului Evidența Persoanelor. Concursul
va avea loc în data de 16 octombrie 2018,
ora 10.00, probă scrisă, iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă.
Dosarele de înscriere se vor depune în
termen de 20 zile calendaristice de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la secretariatul
comisiei de concurs, la dna. Bodoga
Văleanu Iulia, inspector în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare,
telefon 0232.710.906, interior 105. Condiţiile de participare la concurs: candidații
trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999
R2/A privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii de studii: studii superioare
finalizate cu diploma de licență în profil
științe juridice, științe administrative, informatică sau științe economice; condiţii de
vechime: minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de
execuţie de grad profesional asistent
conform art.57, alin.5) lit.a) din Legea
nr.188/1999 (R/A) privind Statutul funcţionarilor publici. Alte informaţii pot fi obţinute la sediul instituţiei sau de pe site-ul
www.primariatgfrumos.ro, la secţiunea
”Anunţuri publice”, “CONCURSURI”.
l Conform prevederilor art.7 alin.(1) şi (4)
din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, a Memorandumului nr. C(S)
105/12.01.2018, aprobat în ședința Guvernului din data de 22.02.2018 și informarea
șefului Direcției generale management
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resurse umane a Ministerului Apărării
Naționale la nr. C-2037 din 14.03.2018,
anunţul de mai jos: Unitatea Militară NR.
02433 Bucureşti, din Ministerul Apărării
Naționale, organizează concurs pentru
ocuparea a trei posturi vacante de execuţie,
de personal civil contractual, „Consilier
juridic gr.II” la Microstructura juridic
(studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență în domeniul juridic),
cu o vechime în specialitatea studiilor de 6
luni şi o vechime de minim 4 ani în activități specifice, „Muncitor calificat IV” la
Compartimentul coordonare logistică/
Grupa cazarmare, (studii medii), cu o
vechime de minim 2 ani în domeniu
(execuția/operarea de instalații electrice cu
o putere instalată de maxim 10kw și la o
tensiune nominală mai mică de 1 kw) şi
„Fizician”, în Laboratorul de terapie energii
înalte din Secția radiobiologie și protecție
medicală împotriva efectelor radiațiilor
ionizante juridic (studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență în
domeniu) astfel: -08.10.2018, ora 09.00
-proba scrisă; -12.10.2018, ora 10.00 -proba
interviului; -data limită de depunere a dosarelor: 28.09.2018, ora 15.30. Tematica de
concurs şi bibliografia de concurs va fi cea
corespunzătoare pentru fiecare post menționat. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursurilor se vor face la sediul U.M.
02433, Strada Grigore Cobălcescu, nr.24-28,
sector 1, București, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretarului, la telefon:
021.315.64.53.
l Autoritatea Feroviara Romana -AFER,
institutie publica finantata din venituri
proprii, cu sediul in Calea Grivitei, nr. 393,
Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu
prevederile Regulamentului-cadru aprobat
prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, organizeaza concurs
pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a
urmatoarelor functii contractuale de
executie vacante: -EXPERT gradul IA, 1
post, la Serviciul Licente Operatori de Transport Feroviar din cadrul Organismului de
Licente Feroviare Roman - OLFR; -SOFER
treapta I, 1 post, la Compartimentul Auto
din cadrul Serviciului Administrativ, Arhiva.
Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii sunt cele prevazute la
art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin
HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditiile specifice potrivit
cerintelor postului: Pentru functia de
EXPERT gradul IA: -studii universitare
tehnice absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta -specializarea tehnica transporturilor feroviare; -experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului:
-minimum 15 ani vechime in specialitatea
studiilor; - cunostinte privind legislatia aplicabila in domeniul de desfasurare a activitatii si legislatia europeana aplicabila in
domeniul feroviar; -cunostinte operare PC.
Pentru functia de ȘOFER treapta I: -studii
medii: absolvent al invatamantului liceal cu
diploma de bacalaureat; -posesor de permis
de conducere categoria B; -vechime in
munca: minimum 5 ani; -stare de sanatate
corespunzatoare exercitarii functiei cu atributii in siguranta transporturilor rutiere
dovedita cu documente medicale eliberate de
unitatile sanitare abilitate. Termenul limita
de depunere a dosarului de concurs este data
de 01.10.2018, ora 16.30. Locul de desfasurare a concursului: sediul Autoritatii Feroviare Romane -AFER, Corp B, parter,
camera 101; proba scrisa in data de
09.10.2018, ora 10.00, interviul in data de
15.10.2018, incepand cu ora 10.00. Tematica
si bibliografia de concurs, aferenta fiecarei
functii, precum si alte informatii necesare
pot fi studiate pe site-ul AFER (http://www.
afer.ro/) sectiunea Informatii/ Anunturi/
Cariera. Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului se pot
obtine la telefon 0213077918.
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l Primăria Comunei Bala organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii
publice de execuţie, vacante, de referent
clasa III, grad debutant din cadrul compartimentului stare civilă: -Proba scrisă în data
de 15.10.2018, ora 9.00; -Interviul în data
de 17.10.2018, ora 10.00. Condiţii generale:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, actualizată. Condiţii
specifice: 1. compartimentul stare civilă:
-studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; -cursuri de perfecţionare stare
civilă. Dosarele de înscriere se depun la
secretariatul comisiei de concurs, la sediul
autorităţii organizatoare în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a şi
vor conţine în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 alin.1 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, actualizată
după cum urmează: 1. formularul de
înscriere; 2. copia actului de identitate; 3.
copiile diplomelor de studii ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări; 4.
copia carnetului de muncă sau, după caz o
adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă şi după caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupării funcţiei publice; 5. cazier
judiciar; 6. adeverinţă 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; 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele din dosar se prezintă
însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul
de către secretarul comisiei de concurs, sau
în copii legalizate. Formularul de înscriere
se pune la dispoziţia candidaţilor prin
secretarul comisiei de concurs. Selecţia
dosarelor are loc în termen de cinci zile de
la expirarea termenului de depunere a
dosarelor. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul primăriei Bala, telefon
0252386001.
l Editura Academiei Române, cu sediul în
Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti, tel. 021.318.81.46, scoate la concurs, la
sediu, în data de 22.10.2018 (ora 11 proba
scrisă şi ora 13 interviu), -1 post redactor
(S) I. Cerinţele postului: absolvent studii
superioare (cu diploma de licenţă) -cunoaşterea limbii engleze/ franceze nivel avansat;
experienţă în specialitatea studiilor minim
3 ani; cunoştinţe operare PC; capacitate de
adaptare, comunicare, lucru în echipă, -1
post tehnoredactor (S) II. Cerinţele
postului: absolvent studii superioare (cu
diploma de licenţă), cunoştinţe de operare
PC (programe: Microsoft Office Word,

Adobe Acrobat, Adobe InDesign,
Photoshop); experienţă în muncă:
minimum 3 ani; capacitate de adaptare,
comunicare, lucru în echipă, eficienţă;
cunoştinţe medii de limbi străine.
l În conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea a 2 posturi
vacante de natură contractuală de referent
IA, din cadrul Direcţiei Generale Achiziţii
Publice şi Servicii Interne -Serviciul Logistică. -Data limită depunere dosare:
28.09.2018 ora 14:00; -Selecție dosare
01-02.10.2018; -Proba scrisă: 08.10.2018 ora
10:00; -Interviul: 12.10.2018 ora 10:00.
Condiţii specifice (pentru ambele posturi):
a) Studii medii liceale absolvite cu diplomă
de bacalaureat; b) Vechime în specialitatea
studiilor: minim 6 ani. Concursul se organizează la sediul Ministerului Fondurilor
Europene din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
sect. 1, București. Condițiile de participare
și de desfășurare a concursului, bibliografia
și alte informații necesare sunt afișate la
sediul instituției și pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Persoană de contact: Cojocaru Gabriel -tel.: 0372 838 681.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 din Str. Cernişoara nr. 38-40, sector 6, organizează
concurs pentru următoarele posturi
contractuale de execuţie vacante, perioadă
nedeterminată, în data de 10.10.2018 ora
10:00 proba scrisă şi interviul pe 16.10.2018
ora 10:00, după cum urmează: Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția
copilului: •2 posturi de infirmieră –Centrul
pentru Persoane Vârstnice „Sf. Mucenic
Fanurie”. Cerinţe de participare la concurs:
-Studii generale/ medii; -Certificat calificare
infirmieră; -Vechime: nu e cazul. Direcția
Protecție Socială: •2 posturi de educatoare
-Centrul de Reabilitare și Recuperare
Neuropsihică Uverturii. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență în
domeniul științelor sociale, științelor
umaniste și arte; -Vechime: nu este cazul.
Direcția Protecția Copilului: •2 posturi de
educatoare -Centrul de zi pentru copii cu
dizabilități „Orșova”. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență în
domeniul științelor sociale, științelor
umaniste și arte; -Vechime: nu este cazul. •1
post de psiholog -Centrul de zi pentru copii
cu dizabilități „Orșova”. Cerinţe de participare la concurs: -Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul Psihologiei; -Atestat de liberă
practică în psihologie clinică; -Vechime:
minimum 2 ani în specialitatea studiilor; •1
post de psiholog -Centrul de Primire și
Evaluare în Regim de Urgență „Arle-
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chino”; Cerinţe de participare la concurs:
-Studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul Psihologiei; -Atestat de liberă practică în psihologie clinică; -Vechime: minimum 2 ani în
specialitatea studiilor. Direcția Strategii
Comunicare: •1 post de educatoare
-Centrul de zi „Sf. Constantin și Elena”.
Cerinţe de participare la concurs: -Studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul științelor;
sociale, științelor umaniste și arte;
-Vechime: nu este cazul. •1 post de infirmieră -Centrul de zi „Sf. Andrei”. Cerinţe
de participare la concurs: -Studii generale/
medii; -Certificat calificare infirmieră/ baby
sitter/ îngrijitor copil sau adeverință curs în
desfășurare; -Vechime: nu e cazul. •1 post
de asistent social -Centrul de zi „Sf.
Andrei”. Cerinţe de participare la concurs:
-Studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență în domeniul asistenței
sociale; -Aviz de de exercitare a profesiei de
asistent social; -Vechime: minimum 6 luni
în specialitatea studiilor; Direcția Economică: •3 posturi de infirmiere -Centrul de zi
„Pinocchio”, Centrul de zi „Neghiniță”.
Cerinţe de participare la concurs: -Studii
generale/ medii; -Certificat calificare infirmieră/ baby sitter/ îngrijitor copil sau
adeverință curs în desfășurare; -Vechime:
nu e cazul. •1 post de educator puericultor
-Centrul de zi „Harap-Alb”. Cerinţe de
participare la concurs: -Studii medii;
-Vechime: nu e cazul. •1 post de asistentă
medicală -Centrul de zi „Harap-Alb”.
Cerinţe de participare la concurs: -Studii
postliceale de asistent medical absolvite cu
diplomă; -Aviz de liberă practică; -Vechime:
nu e cazul. •1 post de șofer –Biroul Tehnic.
Cerinţe de participare la concurs: -Studii
generale/ medii; -Permis de conducere cat.
B, C, BE și CE; -Cunostințe mecanică auto;
-Vechime: minimum 5 ani experiență profesională. Dosarul de înscriere la concurs se
depune în perioada 17.09.2018 - 28.09.2018
la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, București,
Str. Cernișoara, nr. 38-40 și trebuie să
conțină în mod obligatoriu documente
prevăzute la art.6, secţiunea 2 conform
H.G. nr.286/2011 actualizat. Concursul se
va desfăşura în sediul din Str. Floare Roşie

nr. 7A - Bucureşti, Sector 6. Condiţiile de
desfăşurare ale concursului sunt afişate la
sediul instituţiei şi pe pagina de internet
www.asistentasociala6.ro. Relații suplimentare la tel. 021/745.72.37 int.133.
l U.M. 02495 Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie de consilier clasa I grad profesional
principal în Biroul politici de cooperare
internaţională la Direcţia cooperare internaţională în domeniul apărării din cadrul
Departamentului pentru politica de apărare,
planificare şi relaţii internaţionale. Condiţii
de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul management. Cunoştinţe de operare/ programare
pe calculator (necesitate şi nivel): se dovedesc pe baza unor documente, emise în
condiţiile legii, care să ateste deţinerea
competenţelor în domeniul tehnologiei informaţiei (operare: Windows, MSOffice, utilitarele livrate împreună cu Windows, lucru în
reţea, transfer de date) –nivel mediu;
Vechime în specialitatea necesară exercitării
funcţiei publice: minim 5 ani; Limbi străine
(necesitate şi grad de cunoaştere): cunoştinţe
limba engleză –nivel avansat -se vor testa în
cadrul probei scrise şi a probei de interviu.
Concursul se organizează la sediul instituţiei
şi constă în următoarele probe: -proba scrisă,
în data de 15.10.2018, ora 10:00; -interviul, în
data de 19.10.2018, ora 10:00. Detalii privind
condiţiile specifice de participare la concurs,
tematica şi bibliografia vor fi afişate la sediul
instituţiei şi pe pagina web de Internet a
departamentului (www.dpap.mapn.ro). Alte
date necesare se pot obţine la tel. 0214023400
int. 1011282. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituţiei, Str. Izvor nr.110, sector 5,
Bucureşti, în termen de 20 de zile de la
publicare şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare”.
l Spitalul Orașenesc Harșova organizeaza
concurs pentru ocuparea unui post vacant

de asistent medical in ambulatoriul integrat
al spitalului la care au acces persoane fizice
care intrunesc cumulativ urmatoarele
conditii specifice: studii -de specialitate
(postliceala sanitara, studii superioare de
specialitate sau echivalare)/ vechimea in
specialitate nu este obligatorie. Concursul
va avea doua etape eliminatorii: selectia
dosarelor (02.10.2018, 13.00, la sediul spitalului) si proba scrisa (08.10.2008, 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 01.10.2018, ora 15.00. Secretariatul
comisiilor de concurs va fi asigurat de catre
cons. jr. Andrei Dogaru (dogaru17@mail.
com// 0787311030). Anuntul integral
cuprinzand bibliografia, tematica, precum
si alte informatii referitoare la desfasurarea
concursului pot fi gasite pe site-ul institutiei- www.spitalharsova.ro/anunturi
Mentionam ca au fost respectate prevederile O.U.G. 90/2017.
l Spitalul Orașenesc Harșova organizeaza
concurs pentru ocuparea unui post vacant
de expert achizitii la care au acces persoane
fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele
conditii specifice: studii superioare de specialitate (facultatea de drept sau studii
economice)/ vechimea in specialitate nu
este obligatorie. Concursul va avea doua
etape eliminatorii: selectia dosarelor
(02.10.2018, 14.00, la sediul spitalului) si
proba scrisa (08.10.2008, 14.00, in sala mica
de consiliu a Primariei orasului Hirsova).
Dosarele de concurs se vor depune la sediul
Spitalului Orasenesc Harsova, compartimentul RUNOS, pana pe 01.10.2018, ora
15.00. Secretariatul comisiilor de concurs
va fi asigurat de catre cons. jr. Andrei
Dogaru (dogaru17@mail.com//
0787311030). Anuntul integral cuprinzand
bibliografia, tematica, precum si alte informatii referitoare la desfasurarea concursului pot fi gasite pe site-ul institutiei- www.
spitalharsova.ro/anunturi Mentionam ca au
fost respectate prevederile O.U.G. 90/2017.
l Spitalul Orașenesc Harșova organizeaza
concurs pentru ocuparea unui post vacant
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de secretar la care au acces persoane fizice
care intrunesc cumulativ urmatoarele
conditii specifice: studii -diploma de bacalaureat sau echivalenta/ vechimea in specialitate nu este obligatorie. Concursul va avea
doua etape eliminatorii: selectia dosarelor
(02.10.2018, 12.00, la sediul spitalului) si
proba scrisa (08.10.2008, 10.00, in sala mica
de consiliu a Primariei orasului Hirsova).
Dosarele de concurs se vor depune la sediul
Spitalului Orasenesc Harsova, compartimentul RUNOS, pana pe 01.08.2018, ora
15.00. Secretariatul comisiilor de concurs
va fi asigurat de catre cons. jr. Andrei
Dogaru (dogaru17@mail.com//
0787311030). Anuntul integral cuprinzand
bibliografia, tematica, precum si alte informatii referitoare la desfasurarea concursului pot fi gasite pe site-ul institutiei- www.
spitalharsova.ro/anunturi Mentionam ca au
fost respectate prevederile O.U.G. 90/2017.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vilă S+P+E cu 148mp/nivel, Șos.București-Ploiești, 135F, sector 1, București.
0752.218.137.
l Particular, vând apartament 3 camere,
sect.5, renovat, electrocasnice Franke.
Tel.0753.062.602.

CITAȚII
l Reclamanţii Marinescu I Maria şi Matei
Viorica citează pe dl. Micescu Octavian
Costin la data de 21.09.2018, ora 08.30,
Complet FF1, la Judecătoria Ploieşti, în
dosarul nr.2580/280/2007, având ca obiect-

Lipsă de procedură cu intervenientul
Micescu Octavian Costin.
l Judecătoria Sibiu. Calea Dumbrăvii,
Nr.30. Sala B. Dosar nr.5138/306/2016.
Citaţie emisă la 14.08.2018. Balosan
Bogdan este chemat în această instanţă,
camera Sala B, în ziua de 04.10.2018,
Completul C9 Civil, ora 9.00, in calitate de
Pârât, în proces cu Deko Invest SRL în
calitate de Reclamant, revendicare imobiliară. În caz de neprezentare a părţilor,
judecata se va face în lipsă, dacă se solicită
în scris acest lucru de către una din părţi.

DIVERSE
l Se comunică numitei Parfene Nadiia
actuală Dyrda Nadiia sentința civilă nr.
7503/2016 pronunțată în dosar nr.
333/245/2016al Judecătoriei Iași: „Admite
acțiunea formulată de Parfene Mihai în
contradictoriu cu pârâta Parfene Nadiia
domiciliată în com. Țibana, sat Gârbești,
jud. Iași. Desface căsătoria dihn culpa
pârâtei. Pârâta revine la numele avut anterior căsătoriei, respectiv Dyrda Nadiia. Cu
apel 30 de zile de la pronunțare”.
l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA / Expert Petroleum Solutions SRL titular al proiectului „supratraversare trei colectoare zona betoane” cu
sediul in Bucuresti str. Coralilor, nr. 22,
Sector 1, J40/8302/23.10.1997, CUI
1590082, ce intentioneza sa solicite de la
Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de
gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de „supratraversare trei colectoare zona betoane”, propus a fi amplasat

in extravilanul Orasului Ticleni, jud. Gorj.
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare 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 gospodarire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la SC
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova,
cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l SC Carmada Auto Service SRL, cu
sediul în București, str.Halmeu, nr.2,
construcția C1, parter, sector 2, informează
publicul interesat că a depus solicitarea de
emitere a autorizației de mediu pentru
activitatea “Întreținerea și repararea autovehiculelor” cod caen 4520, desfășurată în
București, sector 2, str.Halmeu, nr.2. Se pot
solicita informații sau depune propuneri/
contestații, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului București, sector 6,
Aleea Lcul Morii, nr.1, de luni până vineri,
între orele 9.00-12.00, timp de 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
l SC Miad Lux Mob cu sediul în str.
Dumbrava Nouă nr. 35, sector 5, Bucureşti,
înregistrată la ONRC–ORCTB, cu CUI RO
23302253 informează pe cei interesaţi că s-a
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea Fabricarea
de Mobilă, desfăşurată în str. Fabrica de
Chibrituri nr. 24 -26, sector 5, Bucureşti.
Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bucureşti din

sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul
Lacul Morii - în spatele benzinăriei Kukoil),
între orele 9:00- 12:00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestaţii se pot depune la
sediul APM Bucureşti în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ.
l Comuna Cernat, sat Cernat, nr.456,
județul Covasna, telefon: 0267.367.501, fax:
0267.367.488, e-mail: csernatonkozseg@
yahoo.com. Prin Consiliul Local Cernat,
județul Covasna, anunță concurs de
proiecte în baza Legii nr.350/2005, pentru
proiectele desfășurate în anul 2018, pentru
programele, proiectele culturale, după cum
urmează: Solicitanții trebuie să fie persoane
fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial -asociații ori fundații constituite
conform legii. Sprijinul minim acordat la
toate proiectele este de 1.000Lei, iar aportul
propriu necesar este de minim 20% din
valoarea sumei acordate. Un solicitant
poate să depună cel mult 3 proiecte. La
elaborarea documentațiilor și la derularea
finanțării se vor avea în vedere prevederile
Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de
interes general. La prezentarea proiectelor
privind programele și proiectele culturale se
vor avea în vedere prevederile OG
nr.51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, aprobată prin Legea nr.
245/2001 și modificată și completată prin
OG nr.2/2008. În conformitate cu art.20,
alin.2 din Legea nr. 350/2005, din motive de
urgență, respectarea termenului prevăzut la
alin.(1) ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, aceasta are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii de selecție de proiecte
prin reducerea numărului de zile, dar nu la
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mai puțin de 15 zile. Motivele reducerii
termenului prevăzut la alin. (1) se datorează faptului că proiecte propuse spre
finanțare se vor derula în semestrul II al
anului 2018. Data-limită de depunere a
propunerilor de proiecte până la data de
02.10.2018, ora 14.00. Perioada de selecție și
evaluarea proiectelor: 03-05 octombrie
2018. Proiectele pot fi depuse personal la
registratura Primăriei Comunei Cernat sau
expediate prin poștă cu sosire până la data
și ora depunerii. Informații suplimentare
pot fi obținute la Primăria Comunei
Cernat, Compartimentul Relații cu
Publicul, 527070, Cernat, nr.456, telefon/
fax: 0267.367.501, e-mail: comunacernat@
yahoo.com și csernatonkozseg@yahoo.com.
Documentația poate fi descărcată de pe
site-ul: www.csernaton.ro. Bugetul finanțării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.54/12.09.2018
este de 10.000 Lei, pentru cultură. Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri
publice unui beneficiar se va face în baza
unui contract de finanțare nerambursabilă
încheiat între Consiliul Local Cernat și
beneficiar, în urma aplicării procedurii
selecției publice de proiecte. Selecția ofertelor se realizează de către comisia de
selecție constituită la nivelul Consiliului
Local Cernat și Compartimentul de contabilitate, conform legislației în vigoare.
l Vehicule aflate pe domeniul public sau
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii
pentru a fi încadrate în categoria vehiculelor fără stăpân: - autovehicul marca
Dacia Logan, culoare galben colantat, fără
număr de înmatriculare, identificat în
Strada Odihnei, nr. 20, Sector 5; - remorca
marca neidentificabila, culoare GRI, fără
număr de înmatriculare, identificat Strada
Pucheni nr. 55, Sector 5; - autovehicul
marca Dacia, culoare ALB, fără număr de
înmatriculare, identificat în Strada Sebastian nr. 11, Sector 5; - autovehicul marca
Dacia culoare albastru, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Zeţari x
cu strada Şinei, Sector 5; - autovehicul
marca Ford culoare roşu, fără număr de
înmatriculare, identificat în şoseaua Sălaj
nr. 1-3 (spate bloc 123B), Sector 5; - autovehicul marca Dacia Logan, culoare galben
(colantat), fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Novaci nr. 8, Sector 5;
- autovehicul marca Dacia, culoare galben
(colantat), fără număr de înmatriculare,
identificat în Strada Mircea Cel Batrân nr.
2, Sector 5; - autovehicul marca Kia,
culoare VERDE, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Mircea Cel Bătrân
nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca Dacia,
culoare ALB, fără număr de înmatriculare,
identificat în Strada Năsăud nr. 19 (spate
cămin), Sector 5; - vehicul marca Fiat,
culoare galben (colantat), fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Topologului nr. 3, Sector 5.

ADUNĂRI GENERALE
l Completarea ordinii de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor din
data de 01.10.2018, ora 11.00 (prima convocare) sau 02.10.2018, ora 11.00 (a-II-a
convocare), anunț publicat în Monitorul
Oficial al României partea a IV-a
nr.3334/30.08.2018. Administratorul unic al
SC COREALIS SA, cu sediul în Craiova,
C a l e a S e v e r i n u l u i , n r. 4 2 , D o l j ,
J16/293/2000, CUI: 13060330, dl. Logofătu
Radu, în temeiul art. 1171 alin.(1) din
Legea nr.31/1990 a societăților comerciale
republicată și modificată, la solicitarea
acționarului SIF OLTENIA SA cu o deținere de 11,92% din capitalul social, completează ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din data de
01.10.2018, ora 11.00 (prima convocare)
sau 02.10.2018, ora 11.00 (a-II-a convocare), anunț publicat în Monitorul Oficial
a l R o m â n i e i p a r t e a a I V- a , n r.
3334/30.08.2018, cu următoarele puncte
care vor fi în continuarea celor din primul
anunț: 7. Întocmirea și prezentarea de către
Administratorul unic al societății a unui
raport cu privire la activele imobilizate
deținute de societate. Prezentarea va
conține cel puțin informații cu privire la:
denumire activ, adresa activului, valoarea
de înregistrare în contabilitate, valoarea
rămasă neamortizată, dacă se află în administrare proprie sau închiriere, perioada de
valabilitate a contactului de închiriere,
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denumire chiriaș, chiria per mp, activele
înstrăinate în ultimii doi ani, motivația
înstrăinării acestora, denumirea cumpărătorului, prețul de vânzare, valoarea înregistrată în contabilitate la data vânzării,
modul de utilizare a sumelor încasate din
vânzarea activelor. 8.Întocmirea și prezentarea de către Administratorul unic a unui
raport care să prezinte situația tuturor
activelor financiare ale societății care să
cuprindă cel puțin următoarele elemente:
data achiziției, suma investită, valoarea
dividendelor încasate. 9. Întocmirea și
prezentarea de către Administratorul unic
al societății a unui raport cu privire la
stadiul punerii în aplicare a Deciziei definitive nr.829/6.10.2016 pronunțată de Curtea
de Apel Craiova, prin care s-a dispus
anularea Hotărârii AGEA din data de
12.08.2014 și a măsurilor întreprinse în
vederea reîntregirii capitalului social.
Restul prevederilor din convocatorul inițial
rămân neschimbate.

LICITAȚII
l SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul acesteia. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare incuviintat de
Adunarea Creditorilor din 18.11.2015.
Licitaţiile vor avea loc pe data de:
19.09.2018, 21.09.2018, 25.09.2018,
27.09.2018, 02.10.2018, 04.10.2018,
09.10.2018, 11.09.2018, 16.09.2018,
18.09.2018, 23.09.2018, 25.09.2018,
30.09.2018, 01.10.2018, 06.10.2018,
08.11.2018, 13.11.2018, 15.11.2018,
20.11.2018, 22.11.2018 orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare
la telefon 0732405295, 0344104525.
l Debitorul Moldocons Grup SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Bunuri mobile de tip obiecte de
inventar, aparținând Moldocons Grup SRL,
în valoare de 59.850,00 Lei exclusiv TVA;
2.Bunuri mobile de tip materiale, aparținând Moldocons Grup SRL, în valoare de
160.224,50 Lei exclusiv TVA. -Prețul Regulamentului de licitație pentru ”Obiectele de
inventar și Stocul de marf„” -1.000,00 Lei
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al licitaților pentru ”Obiectele de inventar și Stocul
de marfă”, aparținând Moldocons Grup
SRL, reprezintă 50% din valoarea de piață
exclusiv TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în
contul nr. RO46 UGBI 0000 2820 0687
7RON deschis la Garanti Bank SA -Suc.
Ploiești până la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului de sarcini
și Regulamentului de licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru ”Obiectele de

inventar si Stocul de marfă”, prima ședință
de licitație a fost fixată în data de
20.09.2018, ora 15:00, iar dacă bunurile nu
se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de
27.09.2018; 04.10.2018; 11.10.2018;
18.10.2018, ora 15:00. Toate ședințele de
licitații se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan.
l Debitorul SC Petroconstruct Carpati
SRL societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: Proprietate imobiliară
Spațiu comercial (parter și subsol) situat în
str. General Petre Popovăț nr. 29-31, sector
6, București, suprafață utilă parter
256,42mp, suprafață subsol 22,12mp +teren
în cotă indiviză de 1/3 din suprafața totală
de 779mp, conform măsurătorilor cadastrale, aparținând SC Petroconstruct
Carpați SRL. Prețul de pornire al licitației
pentru proprietatea imobiliară este de
168.000 euro. Prețul Caietului de sarcini
este de 9.000 lei, exclusiv TVA. Ședința de
licitație a fost fixată la data de 20.09.2018,
ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar
din București, str. Buzești nr.71, etaj 5, cam.
502-505, sector 1. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în
contul nr. RO95CECEB31701RON2243676
deschis la Cec Bank SA Sucursala
Alexandru Obregia, până la data și ora
stabilite pentru ședința de licitație, a garanției de 10% din prețul de pornire al licitației;
-achiziționarea până la data și ora stabilite
pentru ședința de licitație a Caietului de
sarcini ce se achită prin OP în contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis
la Ing Bank - Sucursala Dorobanți, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse și
Asociații SPRL sau în numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzești nr.71, et. 5, cam. 502 - 505, sector 1.
Toate ședințele de licitații se vor desfășsura
la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, et.5, cam. 502 – 505,
sector 1. Pentru relații suplimentare sunați
la telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul SC Mecanoenergetica SA , cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, CIF:
RO1605469, J25/348/1991, aflata în procedură de reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, în dosar
nr. 7395/101/2015 prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: -Activ Functional
format din Teren fără construcții SL =
20.509,89 mp, Constructii (C30 - hala
mecanica grea P+1E, Scd=4125,43 mp - nr.
cadastral 52844-C1, C39- hala mecanica
usoara P+2E, Scd = 2815,86 mp - nr. cadastral 52841-C1, C24 - hala sablare vopsire Sc
= 1680 mp, nr. cadastral 52840-C1, C20 -
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pavilion administrativ P+2E, Scd= 672,85
mp, nr. cadastral 52842-C1, C9 – microcantina, Sc = 178 mp, nr. cadastral 52839-C1,
C8 – corp TS laboratoare P+2E, Scd =
1366,38 mp, nr. cadastral 52845-C1, C7Hala constructii metalice, Sc = 2582 mp, nr.
cadastral 1377/7, C25- statie trafo 6kv, Sc =
457 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C25,
C23- castel apa, Sc = 18 mp, nr. cadastral
1377/1/1/1/1-C23, C22- atelier instalatori,
Sc = 162 mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C23,
C21- stocator oxigen, Sc = 10 mp (demolat)
nr. cadastral 1377/1/1/1/1- C21, C12/2magazie centrala, Sc = 492 mp, nr. cadastral
1377/1/1/1/1-C12/2, C27- statie compresoare, Sc = 116 mp, nr. cadastral
1377/1/1/1/1- C27, C28-depozit de table si
agregate, Sc = 41 mp (demolat) nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare,
statie epurare SBR 16000 L) Instalatii
tehnice ( Cap frezat FLN, Cazan basic,
presa pit abcant, instalatii sudare, aere
conditionate, instalarii incalzire, masini
debitat, strunguri, masini de gaurit,
compresoare, prese hidraulice, masini de
frezat, poduri rulante, celule electrice,
transformatoare, calculatoare, etc.), Utilaje,
Mijloace de transport (Autoturisme
Daewoo Cielo, Nubira, Autotrator Roman,
etc.), Mobilier, Aparatura, Birotica, Sisteme
protectie, Instalatie electrica subterana de
forta 6Kv - 2 cabluri cu o lungime de 1340
ml (Raport de evaluare nr. 50/05.04.2018
intocmit de expert evaluator Cojocaru
Marian si aprobat prin hotararea comitetului creditorilor nr. 227/20.04.2018) la
pretul de 2.647.610,00 euro. Valorile nu
includ TVA (19%) și plata se va face in lei la
cursul BNR din ziua plății. -Creditori
garantați: BCR SA, DGRFP Craiova
A.J.F.P. Mehedinti, Electroargeș SA, Energomontaj SA. Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar procedează
la vânzarea Activului functional al debitoarei SC Mecanoenergetica SA descris
anterior, o reprezinta sentinta nr. 43 din
data de 30.05.2018 de confirmare a planului
de reorganizare modificat pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 7395/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 19.09.2018 orele 14:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt
obligaţi să depuna o garanţie reprezentând
10% din preţul de pornire al licitaţiei și să
achiziționeze caietul de sarcini in cuantum
de 1000 lei. Contul unic de insolvență al
debitoarei este la BCR RO66RNCB0179034575100001. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie din data de 19.09.2018 să depună
oferte de cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in suma de 1000
lei până la data de 18.09.2018 orele 17:00 la
adresa menționată anterior. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra Activului functional al debitoarei SC Mecanoenergetica SA sa anunțe administratorul
judiciar înainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Raportat la dispozitiile art. 91

din Legea 85/2014, Activul functional al
debitoarei SC Mecanoenergetica SA se
vinde liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri, sau drepturi de
retentie, sechestre, de orice fel. Relaţii la
sediul administratorului judiciar sau la
telefon 0742592183, 0756482035, tel./fax:
0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Administrator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL prin
ec. Emil Popescu.
l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL cu sediul
in Dr. Tr. Severin, str. Topolnitei nr. 7, bl. 1,
sc. 4, ap. 12, jud. Mehedinti, CIF: 11614898,
J25/54/1999, aflata in procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr.
3304/101/2012 prin lichidator judiciar
asociati prin contract: Yna Consulting
SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă
Grădinaru Valentina, Visal Consulting
SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vanzare la pretul diminuat cu 25% fata de
pretul stabilit prin raportul de evaluare: La
pretul stabilit prin raportul de evaluare: •
Teren intravilan situat in Dr. Tr. Severin,
amplasat in zona Aeroport, avand suprafata de 325,00 mp, nr. cadastral 52618, la
pretul de 1.200 euro; (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii); •Teren intravilan situat in Dr. Tr. Severin, amplasat in
zona Aeroport, avand suprafata de 325,00
mp, nr. cadastral 60378, la pretul de 1.200
euro; (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii); Valorile nu include TVA. Titlul
executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor
imobile descrise anterior, il reprezinta
sentinta comerciala nr. 498 din data de
01.11.2012 de deschidere a procedurii de
faliment pronuntata de catre judecatorul
sindic in dosarul de insolventa nr.
3304/101/20112. Licitatia va avea loc în
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi în data de 26.09.2018
orele 14:00. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea la banca,
pana la data de 25.09.2018 orele 17.00, a
unei cautiuni de 10% din pretul de pornire
a licitatiei si achizitionarea caietului de
sarcini in suma de 500 lei. Nr. cont
RO17CARP026001036794RO01 deschis la
Patria Bank SA. Invitam pe toti cei care vor
sa se prezinte la sedinta de licitatie la
termenul de vanzare, la locul fixat in acest
scop si pana la acel termen sa depuna oferte
de cumparare. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vanzare in termen, sub
sanctiunea prevazuta de lege. Precizam
faptul ca pentru bunurile imobile mentionate mai sus exista inscris in Cartea
Funciara un drept de servitute. Relatii la
telefoanele : 0752819051, 0742592183,
0252354399. Email : office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul lichidatorului
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului,
nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidatori judiciari
asociaţi, Yna Consulting SPRL, Cabinet
Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consultant
Insolvenţă SPRL.

l Debitorul SC Mecanoenergetica SA , cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Calea Timișoarei, nr. 22, jud. Mehedinţi, CIF: RO
1605469, J25/348/1991, aflata în procedură
de reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, în dosar nr.
7395/101/2015 prin administrator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentata
de asociat coordonator Popescu Emil, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.
7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare:
instalatie electrica subterana de forta 6 KV
la racordul electric spre exterior 06.01
(medie tensiune), L=1.340 ml*, amplasat in
Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Calea
Timisoarei, zona DN6, Judeţul Mehedinţi
(Fider-ul nr. 1 si Fider-ul nr. 4). la pretul de
68.290,00 euro/ buc (fider). Valorile nu
includ TVA (19%) și plata se va face in lei la
cursul BNR din ziua plății. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor
mobile descrise anterior debitoarei SC
Mecanoenergetica SA descris anterior, o
reprezinta sentinta nr. 43 din data de
30.05.2018 de confirmare a planului de
reorganizare modificat pronunțată de către
judecătorul sindic in dosarul de insolvență
nr. 7395/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la
data de 17.09.2018 orele 14:00. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini in cuantum de 300
lei. Contul unic de insolvență–
RO66RNCB0179034575100001. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie din data de 17.09.2018 să depună
oferte de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină in suma de 300 lei până
la data de 17.09.2018 orele 11:00 la adresa
menționată anterior, respectiv Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra Activului functional al debitoarei SC Mecanoenergetica SA sa anunțe
administratorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Raportat la dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014, bunurile
mobile din patrimoniul debitoarei SC Mecanoenergetica SA se vind libere de orice
sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri, sau
drepturi de retentie, sechestre, de orice fel.
Relaţii la sediul administratorului judiciar
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud. Mehedinţi, telefon 0742592183,
0756482035, tel./fax: 0252354399 sau la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Pierdut atestat ADR si marfa, pe numele
Furnigea Nicolae.
l Pierdute Atestat ADR si Atestat profesional transport marfa si persoane, emise pe
numele Barbu Marian. Le declar nule.
l Pierdut Atestat ADR emis pe numele
Barbu Madalina Georgiana. Il declar nul.
l Pierdut atestat de taxi emis de ARR Dolj
pe numele Georgescu Stan. Se declară nul.
l Altona Trading SRL declara pierdute:
-Certificat de inregistrare; -Certificat
constatator pt sediul social; -declaratie
punct de lucru Drumul Sarii 146 sector 6,
Bucuresti 060157
l Pierdut certificat de moştenitor nr. 76 din
08.11.2017 eliberat de Biroul Notarial Ilie
Adina Doina, pe numele Vasicuţă Marian.
l Subscrisa IUS Sun Plus SRL, înregistrată
la ONRC sub nr.J14/73/2014, CUI:
32933512, cu sediul în sat Sântionluca,
comuna Ozun, nr. 111A, jud. Covasna,
declar pierdut certificat de înregistrare seria
B2875100, emis pe data de 19.03.2014, şi
certificat constatator emis la data înregistrării, eliberat de ONRC pentru societate.
Se declară nule.
l Pierdut certificat de inregistrare nr.
B2629982 din 25.07.2012 al Monsanto Europe
SA Anvers Sucursala Voluntari, inregistrata
in Registrul Comertului sub nr. J23/2080/2012
si CUI 14550640. Se declara nul.

