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OFERTE SERVICIU
l SC Athos Foods SRL, CUI: 
31028567, cu sediul în Pieleşti, 
judeţul Dolj, angajează: funcţionar 
administrativ, referent de speciali-
tate în administraţia publică, agent 
contractări şi achiziţii, adminis-
trator cumpărări, agent servicii 
clienţi. Cerinţe: studii medii, fără 
experienţă, limba străină nu este 
obligatorie. Tel.0744.597.517.

l  Anga jăm munc i to r i  în 
construcţii, calificaţi şi necalificaţi. 
Contract de muncă, cazare, bonu-
suri. Salariul net 2.000-5.000Lei/
lună. Relaţii la numerele de 
t e l e f o n :  0 7 6 2 . 4 0 4 . 2 0 5 , 
0769.022.454.

l Dna. Kaldis Vasilica-Rodica, 
cetatean roman -angajator 
persoana fizica, angajeaza Guver-
nanta (cod COR 531102) in Bucu-
resti. Cerinte -experienta in 
domeniu minim 4 ani, cunoasterea 
fluenta a limbii engleze, studii- 
minim liceu. CV-urile se primesc 
pana pe data de 22.11.2017, ora 
12.00 la e-mail: rokaldis@gmail.
com.

l Administratia Nationala de 
Meteorologie scoate la concurs 
cinci posturi, astfel: trei posturi de 
operator calculator in domeniul 
administrare sisteme de calcul, un 
post de operator calc. in  telecomu-
nicatii meteo si un post de econo-
mist in achizitii.Conditii: studii de 
specialitate necesare acestui 
domeniu de activitate, respectiv 
studii economice. Pentru toate 
posturile se cere experienta de 
minimum 1 an; Cererile se depun 
pana la data de 05.12.2017. 
Concursul va avea loc in ziua de 
20.12.2017. Relatii: Biroul Resurse 
Umane – telefon 021/318.32.40 int. 
197.

l Academia Romana – Filiala 
Iasi, Centrul de Cercetari Antropo-
logice "Olga Necrasov", organi-
zeaza, in ziua de 28.12.2017, ora 
9.00, concurs pentru ocuparea  
postului de cercetator stiintific 
gradul III – cu norma intreaga,  in 
domeniul Biologie, specializarea 
Antropologie. Concursul se va 
desfasura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de 
concurs se depune in termen de 30 
de zile de la data publicarii anun-
tului la ziar. Informatii suplimen-
tare se pot obtine de la secretariatul 
Centrului si/sau de la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare, 
telefon: 0332.101115.

l Primăria Comunei Corbii Mari, 
Judeţul Dâmboviţa, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului vacant de 
execuţie în regim contractual, pe 
perioadă nedeterminată, de paznic, 
din cadrul Aparatului de Speciali-

tate al Primarului. Vechimea nece-
sară ocupării postului pentru care 
se organizează concursul este de 1 
an, în funcţia de agent de pază, 
guard, paznic. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei 
Comunei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa, în data de 18 decem-
brie 2017, ora 10.00, proba scrisă, şi 
20 decembrie 2017, ora 10.00, 
interviul. În conformitate cu HG 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea 
participării la concurs, candidaţii 
depun dosarul de concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului pentru 
ocuparea unui post vacant, data-li-
mită fiind 8 decembrie 2017, ora 
16.00. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din Hotărârea Guvernului 
nr.HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul Primă-
riei şi se transmit spre publicare 
către portalul: posturi.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei Corbii 
Mari, Judeţul Dâmboviţa, din 
strada Primăriei, nr.6 şi la nr.de 
telefon/fax: 0245.716.191.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin 
Angelescu, cu sediul în Bucureşti, 
str.Aleea-Căuzaşi, nr.49-51, sector 
3, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: -un post asis-
tent medical debutant -Secția 
Medicină Internă I: -studii finali-
zate cu absolvirea şcolii postliceale 
sanitare; -certificat de membru 
eliberat de OAMGMAMR; -fără 
vechime în specialitate; -un post 
infirmieră -Secția Medicină 
Internă I: -curs infirmiere orga-
nizat de OAMGMAMR sau curs 
de infirmier organizat de furnizori 
autorizați de Ministerul Muncii şi 
Ministerul Sănătății; -vechime 
minim 6 luni în specialitate. Pentru 
a ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească condiții 
generale conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, 22.11.2017-
07.12.2017, între orele 9.00-14.00 şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Proba scrisă va avea loc în data de 
15.12.2017, ora 10.00, iar proba 
practică va avea loc în data de 
20.12.2017, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu. Relaţii suplimentare şi 
tematica se pot obţine de la sediul 

Spitalului Prof.Dr.Constantin 
Angelescu, Biroul Resurse Umane, 
telefon nr.021.323.30.40/int.443. 

l Primăria Comunei Balinţ, cu 
sediul în localitatea Balinţ, nr.135, 
judeţul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: Şofer microbuz 
transport şcolar, 1 post. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 18.12.2017, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
18.12.2017, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţii generale 
p r e v ă z u t e  d e  a r t . 3  d i n 
HG286/2011. Condiții specifice: 
-permis de conducere categoriile B, 
C, D; -atestat transport persoane; 
-cartelă tahograf; -nu se necesită 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Balinţ. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei  Comunei Balinţ, 
persoană de contact: Costi Doru 
Iulian, telefon: 0256.333.100, 
0724.017.503, e-mail: primaria-
balint@yahoo.com

l Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în 
localitatea Râmnicu-Vâlcea, str.
Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
bibliotecar la Serviciul „Îndrumare 
Metodologică şi Coordonare 
Filiale”, studii medii, grad profesi-
onal debutant, 1 post (conform art. 
31, alin.1 din LG 153/2017, Legea-
cadru privind salarizarea persona-
lului plătit din fonduri publice). 
Concursul se va desfăşura la sediul 
instituției din str.Carol I, nr.26, 
Rm.Vâlcea, astfel: -Proba scrisă: în 
data de 15 decembrie 2017, ora 
11.00; -Proba interviu: în data de 
21 decembrie 2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat  (Liceu profi l  Uman); 
-vechime în muncă: nu; -eventuale 
cursuri de Biblioteconomie/Ştiința 
Informării constituie un avantaj. 
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 Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” 
Vâlcea, din Râmnicu-Vâlcea, str.
Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, înce-
pând cu data de 22 noiembrie 
2017, până la data de 07 decembrie 
2017 (inclusiv). Relaţii suplimen-
tare la sediul Bibliotecii Judeţene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, din 
Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, 
judeţul Vâlcea, persoană de 
contact: Dragomir Iuliana, telefon: 
0250.739.221, fax: 0250.739.221. 
Condiţiile de participare şi de 

desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi tematica vor fi afişate la 
sediul Bibliotecii Judeţene Vâlcea 
şi pe site-ul instituţiei: www.bjai.ro.

l Biblioteca Judeţeană „Antim 
Ivireanul” Vâlcea, cu sediul în 
localitatea Râmnicu-Vâlcea, str.
Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de: bibliotecar la Serviciul 
„Relații cu Publicul”, studii superi-
oare, grad profesional SIA, 1 post, 
perioadă determinată (conform 
art.31, alin.1 din LG 153/2017, 
Legea-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice). Concursul se va desfă-
şura la sediul instituției din str.
Carol I, nr.26, Rm.Vâlcea, astfel: 
-Proba scrisă: în data de 08 decem-
brie 2017, ora 11.00; -Proba 
interviu: în data de 14 decembrie 
2017, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare absol-
vite cu diplomă de licență; 
-vechime în muncă: minim 9 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Bibliotecii 
Judeţene „Antim Ivireanul” 
Vâlcea, din Râmnicu-Vâlcea, str.
Carol I, nr.26, judeţul Vâlcea, înce-
pând cu data de 22 noiembrie 
2017, până la data de 28 noiembrie 
2017 (inclusiv). Relaţii suplimen-
tare la sediul Bibliotecii Judeţene 
„Antim Ivireanul” Vâlcea, din 
Râmnicu-Vâlcea, str.Carol I, nr.26, 
judeţul Vâlcea, persoană de 
contact: Dragomir Iuliana, telefon: 
0250.739.221, fax: 0250.739.221. 
Condiţiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, biblio-
grafia şi tematica vor fi afişate la 
sediul Bibliotecii Judeţene Vâlcea 
şi pe site-ul instituţiei: www.bjai.ro

l Primăria Comunei Panaci, cu 
sediul în localitatea Panaci, judeţul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Inspector debu-
tant în cadrul compartimentului 
financiar contabil, impozite şi taxe, 
achiziţii publice -un post, în cadrul 
Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Panaci, 
conform preveder i lor  HG 
nr.286/2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
19.12.2017, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 21.12.2017, ora 
12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: a)
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
specializarea contabilitate şi infor-
matică de gestiune; b)atestat 
competenţă lingvistivă pentru o 
limbă de circulaţie internaţională; 
c)vechime în muncă -fără vechime. 
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 Primăriei 
Comunei Panaci. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Panaci, persoană de contact: 
C o z a n  Va s i l e ,  t e l e f o n : 
0746.833.478.

l Şcoala Gimnazială Nr.5, cu 
sediul în localitatea Săcele, strada 
Barajului, numărul 49, judeţul 
Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -bibliotecar, 0.5 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 15 Decem-
brie 2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 20 Decembrie 
2017, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii sau superi-
oare de licență cu specializarea 
biblioteconomie; -vechime în 
domeniu 5 ani; -abilități în 
operarea pe calculator (Word, 
Excel). Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.5, 
strada Barajului, numărul 49, loca-
litatea Săcele, județul Braşov. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcolii Gimnaziale Nr.5, strada 
Barajului, numărul 49, localitatea 
Săcele, județul Braşov, persoană de 
contact: Stroe Lenuta, telefon: 
0723.949.689, fax: 0368.739.179, 
e-mail: sc5sacele@yahoo.com 

l Primăria Municipiului Târnă-
veni, judeţul Mureş, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de conducere -Serviciul 
Public Servicii Culturale: -un post 
-Şef serviciu. Condiţii necesare 
ocupării posturilor vacante: 
Condiții generale: Poate ocupa un 
post vacant sau temporar vacant, 
persoana care îndeplineşte condi-
ţiile prevăzute la art.3 din Regula-
mentul-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, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în domeniul arte: arte vizuale, 
teatru, muzică etc; -vechimea în 
domeniul studiilor absolvite de 
minimum doi ani; -cunoştinţe bune 
de operare pe calculator. Pentru 
înscrierea la concurs, candidaţii 
vor prezenta un dosar de concurs 
care va conţine documentele 
prevăzute la art.6 din HGR 
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nr.286/2011. Concursul constă din 
2 probe şi se va desfăşura conform 
calendarului: -Termenul-limită de 
depunere a dosarelor de înscriere 
este de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunțului, ora 15.00, la 
sediul instituției, P-ţa Primăriei, 
nr.7, Municipiul Târnăveni; -proba 
scrisă: în data de 15.12.2017, ora 
10.00, la sediul instituţiei; -inter-
viul: în data 19.12.2017, ora 10.00, 
la sediul instituţiei; persoană de 
contact: d-na Macarie Viorica, 
consilier, telefon: 0265.443.400, 
interior: 39.

l Anunţ concurs pentru post 
contractual. Comuna Săruleşti, cu 
sediul în loc. Săruleşti-Gară, str. 
Mihail Andricu, nr. 19, judeţul 
Călăraşi, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG nr. 
286/2011, modificat şi completat 
de HG 1027/2014. Denumirea 
postului Administrator public, post 
vacant pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: nivelul studiilor- superi-
oare cu diplomă de licenţă în 
domeniul juridic. Vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 5 ani. Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului: Proba 
scrisă- 08 decembrie 2017, ora 
10,00, la sediul Primăriei Comunei 
Săruleşti; Interviul- 11 decembrie 
2017, ora 10,00, la sediul Primăriei 
Comunei Săruleşti. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 23 noiembrie 2017, la sediul 
Primăriei Comunei Săruleşti. Date 
contact Carmen Bănică- telefon 
0242.311.935.

l Primăria comunei Poiana 
Lacului, judeţul Argeş, cu sediul în 
localitatea Poiana Lacului, satul 
Poiana Lacului, nr. 157, având 
CUI 4122418, telefon 0248/293046; 
e-mail: primaria.placului@yahoo.
com, în conformitate cu prevede-
rile art. 39 din HG nr. 611/2008, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare prin HG nr.761/2017 – pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacanţa de consilier din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Poiana 
Lacului, clasa I, grad profesional 
debutant - Compartiment Stare 
Civilă. Proba scrisă a concursului 
se va desfăşura la sediul Primăriei, 
Sala mare, în data de 22.12.2017, 
ora 10,00. Interviul se va desfăşura 
în data de 27.12.2017, ora 10:00. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.
Condiţii specifice de participare la 
concurs: - nivelul studiilor:   studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
cunoştinţe de operare pe calculator 
PC, nivel mediu, dovedite cu docu-

mente. Vechimea în domeniu nu 
este obligatorie. 2.Condiţii gene-
rale: Condiţiiile generale prevăzute 
de art.54 din Legea nr.188/1999 
privind statutul funcţonarilor 
publici, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare: are 
cetăţenia română şi domiciliul în 
România; cunoaşte limba română 
scris şi vorbit; are vârsta de 
minimum  18 ani împliniţi; are 
capacitatea de exerciţiu; are o stare 
de sănătate corespunzătoare; înde-
plineşte condiţiile de studii prevă-
zute de lege pentru funcţia publică; 
îndeplineşte condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice; 
nu a fost condamnată pentru săvâ-
şirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului sau 
contra autorităţii, infracţiuni de 
corupţie şi de serviciu, infracţiuni 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei publice; nu a 
fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive   disciplinare în 
ultimii 7 ani; nu a desfăşurat acti-
vitate de poliţie politică, astfel cum 
este definită prin lege. Perioada de 
depunere a dosarelor de concurs 
este: 22.11.2017 – 11.12.2017, orele 
16,00. Dosarele se depun la sediul 
Primărie i  comunei  Poiana 
Lacului - secretar. Date  de contact: 
telefon 0248/293046; int.202; 
e-mail primaria.placului@yahoo.
com.           

l Primăria comunei Poiana 
Lacului, judeţul Argeş, cu sediul în 
localitatea Poiana Lacului, satul 
Poiana Lacului, nr.157, având CUI 
4122418, telefon 0248/293046; 
e-mail: primaria.placului@yahoo.
com, în conformitate cu prevede-
rile art. 39 din HG nr.611/2008 cu 
modificările şi completările ulteri-
oare prin HG nr.761/2017 – pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante de: 1) consilier, 
clasa I, grad superior - Comparti-
ment Financiar-Contabilitate; 
2) consilier, clasa I, grad superior - 
Compartiment Financiar-Contabi-
litate. Proba scrisă a concursului se 
va desfăşura la sediul Primăriei, 
Sala mare, în data de 22.12.2017, 
ora 14,00. Interviul se va desfăşura 
în data de 27.12.2017, ora 14:00. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: - nivelul studiilor:   studii 
universitare de licenţă în ştiinţe 
economice absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite  cu diplomă 
de licenţă, în ştiinţe economice; 
vechimea minimă în specialitatea 
studiilor – 9 ani. Condiţii generale: 
Condiţiiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 

privind statutul funcţonarilor 
publici, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare: are cetă-
ţenia română  şi domiciliul în 
România; cunoaşte limba română 
scris şi vorbit; are vârsta de minim 
18 ani împliniţi; are capacitatea de 
exerciţiu; are o stare de sănătate 
corespunzătoare; îndeplineşte 
condiţiile de studii prevăzute de 
lege pentru funcţia publică; înde-
plineşte condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice; nu a 
fost condamnată pentru săvâşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autori-
tăţii, infracţiuni de corupţie şi de 
serviciu, infracţiuni care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de 
fals ori a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei 
publice; nu a fost destituită dintr-o 
funcţie publică sau nu i-a încetat 
contractul individual de muncă 
pentru motive   disciplinare în 
ultimii 7 ani; nu a desfăşurat acti-
vitate de poliţie politică, astfel cum 
este definită prin lege. Perioada de 
depunere a dosarelor de concurs 
este: 22.11.2017 – 11.12.2017, orele 
16,00. Dosarele se depun la sediul 
Primăriei comunei Poiana Lacului 
- secretar.
        
l Unitatea Militară 02412 Bucu-
reşti organizează concursuri 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de execuţie de 
personal civil contractual: -2 
posturi de referent debutant (studii 
medii) în cadrul Biroul organizare 
şi avizare servicii specifice medi-
co-militare. Concursul se va desfă-
şura, astfel: proba scrisă în data de 
15.12.2017, începând cu ora 09.00; 
interviu în data de 21.12.2017, 
începând cu ora 09.00. -1 post de 
îngrijitoare (studii generale), 
Deservire. Concursul se va desfă-
şura, astfel: proba practică în data 
de 15.12.2017, începând cu ora 
11.00;  interviu în data de 
21.12.2017, începând cu ora 11.00. 
Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la sediul 
U.M. 02412 Bucureşti, biroul 
resurse umane, etaj 1, camera 116, 
strada Grigore Cobălcescu nr. 26, 
sector 1, Bucureşti, până la data de 
08.12.2017, ora 15.00. Datele de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiilor: Isuf 
Gabriel tel.: 021.313.88.05, int. 114.

CITAȚII  
l Se citează Cucu Silvia în dosarul 
nr. 20602/193/2016 la Judecătoria 
Botoşani, la data 4.12.2017.

l Beşleagă Grigore este citat în 
dosarul 420/1372/2017, în proces 
de execuator  cu Sandu Ludmila, 
în data de 29.11.2017 ora 9.00 la 
Tribunalul pentru Minori şi 
Familie Braşov, cam. Sala M1 din 
str. 15 Noiembrie nr. 45  Braşov.

l Barbu Gabriel cu domiciliul în 

comuna Stăneşti, sat Cioponeşti, 
jud. Vâlcea în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 5727/90/2017, cu 
termen de judecată la data de 
24.11.2017, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Se citează la Judecătoria 
Năsăud numiții Esti Reitere, 
Moldovan Cristian, Moldovan 
Eleodor, Domide Ana, Flămând 
Ana, Ernst Ioan, Ernst Petru, 
Flămând George, Filipoi Palagea, 
Flămând Maria, Flămând Iacob, 
Flămând Ana, Flămând Hermina, 
Flămând Melentia, Domide 
Simion, Alexandru Sofronia, 
F lămând Victor,  F lămând 
Dumitru, Flămând Leonida, 
Butian Maria, Morozan Frasina, 
Flămând Titiana, Flămând Maftei, 
Flămând Ioan, Porcius Maria, 
Porcius Pantelimon, Muntean 
George, în calitate de pârâți, în 
dosarul civil 1836/265/2017, pentru 
termenul din 13.12.2017.

l Se citează numita Morar Maria 
la Judecătoria Năsăud, în calitate 
de pârâtă, în dosarul civil 
1264/265/2017, pentru termenul 
din 13.12.2017.

DIVERSE  
l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Auto Corso SRL cu 
sediul in Com. Cumpana, Sat 
Cumpana Str Zootehniei Nr. 3, 
Judetul Constanta, J13/1002/2005, 
CUI 17419381 declara certificatul 
de inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.
 
l Cabinet Individual de Insol-
venta Ilie Laurentiu Dragos, ca 
urmare a Incheierii din data de 
15.09.2017 pronuntata de Judeca-
toria Sector 3 Bucuresti, notifica: 
dizolvarea Asociatiei Euro-Con-
sens cu sediul in Bucuresti, str. 
Anastasie Panu, nr. 10, bl. B7, sc. 2, 
et.8, ap.62, Sector 3 si numirea in 
calitate de lichidator judiciar a CII 
Ilie Laurentiu Dragos, conform 
Hotararii Adunarii Generale nr. 
1/07.08.2017 atestata de av. Gheor-
ghiescu Ioan sub nr. 34/12.09.2017.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Modamart Conf SRL, cu sediul în 

com. Blejoi, sat Blejoi, nr. 979, 
Prah.,  J29/1743/2011, CUI 
29381167, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 8016/105/2017, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva 
debitoarei, stabilindu-se termen 
limită de depunere a cererilor de 
admitere a creanţelor la data de 
04.01.2018; termenul limită de 
depunere de către creditori a 
opoziţiilor la sentinţa de deschi-
dere a procedurii, pronunţată ca 
urmare a cererii formulate de 
debitor, la 10 zile de la primirea 
notificării şi termenul de soluţio-
nare a opoziţiilor, la 10 zile după 
formularea acestora; termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afişarea şi comu-
nicarea tabelului preliminar este 
15.01.2018; termenul limită pentru 
soluţionarea eventualelor contes-
taţii şi pentru definitivarea tabe-
lului creanţelor este 09.02.2018.
Rel. Lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. 
Tel.0722.634.777.

l Primăria Comunei Făcăeni, 
titular al proiectului „Extindere 
reţea de canalizare în localitatea 
Făcăeni,  Comuna Făcăeni, 
Judeţul Ialomiţa”, ce se va realiza 
în comuna Făcăeni, sat Făcăeni, 
judeţul Ialomiţa, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către 
A g e n ţ i a  p e n t r u  P r o t e c ţ i a 
Mediului Ialomiţa, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul „Extindere reţea de 
canalizare în localitatea Făcăeni, 
c o m u n a  F ă c ă e n i ,  j u d e ţ u l 
Ialomiţa”. 1.Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, 
strada Mihai Viteazu, nr.1, în 
zilele de luni-joi, orele 08.00-
16.30, vineri, orele 08.00-14.00, la 
următoarea adresă de internet: 
www.apmil.anpm.ro şi la sediul 
Primăriei Comunei Făcăeni. 
Publicul interest poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 300308; 300362. Nr. 

6850/20.11.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. 

S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data de 05.12.2017, 

privind vânzarea următoarelor bunuri imobile: a). Apartament în 

suprafață de 49 mp, compus din 3 camere și dependințe și teren în 

cotă indiviză în folosință, în suprafață de 13,25 mp și cotă indiv. fol. 

com. de 3,4%, situate în localitatea Mizil, str. 24 Ianuarie, nr. 1, bl. 

14, sc. B, et. 1, ap. 27, jud. Prahova, preț de evaluare /de pornire al 

licitației 94.754 lei (exclusiv TVA *)). Anunțul nr. 6849/20.11.2017 

poate fi consultat la sediul organului fiscal, la Primăria orașului Mizil și 

pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la depunerea ofertelor, puteți apela 

numărul 0244.251.671; persoană de contact: Stoica Ioana. Data 

afișării: 21.11.2017.



IIIwww.jurnalul.ro

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 21 noiembrie 2017 

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

l SC Agrofresh Ecologic SRL, Sat 
Șag, Comuna Șag, Strada XXXIII, 
Nr.14, Camera 1, Jud.Timiș, 
anunță elaborarea primei versiuni 
a planului/programului „Dezvol-
tare PUZ cu destinația complex 
sere de legume și spații de proce-
sare și depozitare legume, loc.Șag, 
jud.Timiș, CF 403909-Șag- Nr.
CAD 403909, extravilan” și 
declanșarea etapei de încadrare 
pentru obținerea avizului de 
mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului/programului se 
poate realiza la adresa: Sat Șag, 
Comuna Șag, Strada XXXIII, 
Nr.14, Camera 1, Jud.Timiș, zilnic, 
între orele 8.00-16.30. Comentariile 
și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Timiș, Timi-
șoara, str.B-dul Liviu Rebreanu, 
Nr.18-18A, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicării 
prezentului anunț.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, anunta prin 
prezenta, numirea acesteia in cali-
tate de lichidator judiciar a debi-
toarei Jordache Grup SRL cu 
sediul in București Sectorul 2, Str. 
Matei Voievod, Nr. 95, CUI 
16442718, J40/8198/2004, cu inde-
plinirea atributiilor prevazute de 
legea 85/2006, conform  incheierii 
de sedinta  din data de 14.11.2017 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII- a Civila in dosar 
nr. 24087/3/2010, prin care s-a 
dipus înlocuirea lichidatorului 
judiciar C.I.I. Tudorache Gabriela 
cu lichidatorul judiciar Evrika 
Insolvency IPURL.  

LICITAȚII  
l S.C. Doroca S.A, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, dosar 
nr. 1508/40/2013 Tribunalul Boto-
sani, anunţă scoaterea la vânzare, 
a activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează: A. Imobil 
situat în Dorohoi, str. Brazi, nr.1 
amplasat pe teren în concesiune de 
la municipiul Dorohoi, compus 
din: 1. Restaurant Hotel Cabana 
Brazi cu subsol, parter și etaj cu s.c 
la sol de 701,10 mp; 2. Magazie cu 
s.c. la sol de 34,30 mp; 3.Magazie si 
beci cu s.c. la sol de 97,20 m.p.; 
Pretul de vanzare fiind de 
1.754.000 lei (382.400Euro), TVA 
inclus(100%). B. Spaţiu comercial 
situat în Dorohoi, Bld.Victoriei, nr. 
14, bl. A10-parter, în suprafaţă 
utila de 284,72 m.p.;1. Terenul in 
cota indiviza de 62,72 mp este 
concesionat de la municipiul 
Dorohoi. Pretul de vanzare fiind de 
598.100 lei (130.400 Euro), TVA 
inclus (100%). C. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, str. Grigore 
Ghica nr. 5, bl.C7-parter, în supra-
faţă utila de 101,90 mp(construita 
137,50 mp).Terenul în cota indi-
viza de 32,50 mp este concesionat 

de la municipiul Dorohoi, la pretul 
de 213.300 lei (46.500 Euro), TVA 
inclus  (100%). D. Spaţiu comercial 
situat in Dorohoi, Aleea Duzilor, 
nr.12, bl.E1-parter, în suprafaţă 
utila de 245,50 mp(construita 
266,90 mp).Terenul în cota indi-
viza de 61,89 mp  este concesionat 
de la municipiul Dorohoi la pretul  
de 315.100 lei (68.700 Euro), TVA 
inclus (100%). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt, cu o zi inainte de data 
licitatiei, orele 15.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Licita-
ţiile vor avea loc la SEDIUL lichi-
datorului judiciar din Iași, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în 
data de 08.12.2017. In cazul in  
care bunurile nu vor fi adjudecate 
urmatoarele licitatii vor avea loc in 
data DE  15.12.2017,  22.12.2017,  
29.12.2017 si 05.01.2018 orELE 
14:00, și se va desfășura în confor-
mitate cu PREVEDERILE Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din 15.03.2016 si 
adunariEA creditorilor din 
04.10.2017. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de organizare și 
desfășurare a licitaţiei. Garantia 
este in cuantum de 10% din 
valoarea de vanzare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren 
acces CF 40023, cad: 5531 top 
1146/4 Reșița,  suprafata de 1.440 
mp - pret 15.999,3 lei; -Teren acces 
CF 33684 ,  cad :  3288  top 
1173/1174/22 Reșița,  suprafata de 
583 mp - pret 6.477,3 lei, -Teren 
acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reșița, suprafata de 
1.430 mp - pret 15.887,7 lei, -Teren 
arabil CF 36089, cad: 3267 top 
1173/1174/1 Reșița, suprafata de 
4.477 mp - pret 99.483,3 lei, -Teren 
arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reșița, suprafata de 
1.578 mp - pret 35.064,9 lei; -Teren 
arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reșița, suprafata de 
600 mp - pret 13.332,6 lei; situate 
în Reșița zona Calea Caransebe-
șului, Jud. Caraș Severin -Teren 
CF 36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, 
suprafata de 71 mp - pret 1.174,5 
lei; -Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 
mp - pret 45.196,2 lei; situate în 
Reșița în apropiere de Calea 
Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin 
-Teren fâneață CF 39948, top 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; situat 
în Reșița zona Calea Caransebe-

șului, jud. Caraș-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 90% din 
pretul de evaluare. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
06.12.2017, orele 13.00, la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras 
- Severin.

l Anunț privind organizarea lici-
tației de vânzare masă lemnoasă 
fasonată, producția anului 2017. 
Organizatorul licitației: Comuna 
Remetea, cu sediul în Comuna 
Remetea, Pța. Cseres Tibor, nr. 10, 
Județul Harghita, CIF: 4367655, 
tel/fax: 0266-352-101, e-mail: 
office@gyergyoremete.ro. Data și 
ora  desfășurări i  l ic i taț ie i : 
08.12.2017, orele 09:00. Locul 
desfășurării licitației: sediul Primă-
riei Comunei Remetea, Comuna 
Remetea, Județul Harghita. Tipul 
licitației: licitație publică cu stri-
gare. Licitația este organizată și se 
va desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul fores-
tier proprietate publică, aprobat 
prin regulament din 5 octombrie 
2017, Aprobat prin <LLNK 12017   
715 20 301   0 49>Hotărârea 
Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 
2017. Data și ora preselecției: 
04.12.2017, ora 09:00. La prese-
lecție nu participă operatorii 
economici. Data și ora limită până 
la care poate fi depusă documen-
tația pentru preselecție și înscrierea 
la licitație este 04.12.2017 ora 
08:30. Lista partizilor care se lici-
tează, prețul de pornire a licitației 
pentru fiecare partidă sunt afișate 
la sediul organizatorului și pe 
site-ul www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată, oferit la licitație este de 
22 mc, volum brut, din care: 1. Pe 
natură de produse: UP VII, 
Remetea –Vf. Caprei,  UA 95A; 
UP VII, Remetea –Vf. Caprei,  UA 
95 volum brut pus pe licitație: 22 
mc. 2. Pe specii: Molid - 22 mc; 
volum brut pus pe licitație. Prețul 
de pornire a licitației este de: 280 
lei/mc fără  TVA; conform HCL nr. 
72 din Octombrie 2016. După stri-
gare și în continuare după fiecare 
eventuală strigare (dacă este cazul) 
pasul de majorare a preţului  este 
de 5 Ron. Masa lemnoasă fasonată 
oferită spre vânzare provine din 
fondul forestier proprietate 
publică a Comunei Remetea. 
Caietul de sarcini poate fi solicitat 
de la sediul organizatorului, înce-
pând cu data de 22.11.2017. 
Pentru participarea la licitație, 
solicitantul trebuie să depună, 
până la data de 04.12.2017 ora 
08:30, o cerere de înscriere la lici-
tație, la care trebuie să anexeze 

documentele prevăzute în regula-
ment din 5 octombrie 2017, 
Aprobat prin <LLNK 12017   715 
20 301   0 49>Hotărârea Guver-
nului nr. 715 din 5 octombrie 2017. 
Pentru informații și date supli-
mentare vă puteți adresa organiza-
torului  l ic i taț ie i :  Comuna 
Remetea, tel: 0266-352-101.

l Primăria comunei Berevoești, 
judeţul Argeș, anunţă că în data de 
05.12.2017, ora 09:00, licitaţie 
publică cu plic sigilat, în vederea 
concesionării imobilului teren în 
suprafaţă de 500 mp și construcţie 
în suprafaţă de 30,58 mp, din 
domeniul privat al comunei Bere-
voești, situat în comuna Berevoești, 
sat Berevoești, str. Mănești, judeţul 
Argeș. Documentaţia de atribuire 
se poate ridica de la sediul Primă-
riei Berevoești, până la data de 
24.11.2017, costul acesteia fiind de 
100 lei, taxa de participare este de 
100 lei, iar garanţia de participare 
este de 300 lei. Ofertele în plic 
sigilat se vor depune la sediul 
Primăriei Berevoești la data de 
05.12.2017, ora 08:30. În data de 
05.12.2017, ora 13:00, licitaţie 
publică cu strigare,   în vederea 
vânzării imobilului teren în supra-
faţă de 3200 mp, din domeniul 
privat al comunei Berevoești, 
situat în comuna Berevoești, sat 
Ungureni, pct. Ungureni “La 
conton”, judeţul Argeș. Documen-
taţia de atribuire se poate ridica de 
la sediul Primăriei Berevoești, 
până la data de 24.11.2017, costul 
acesteia fiind de 100 lei, taxa de 
participare este de 100 lei, iar 
garanţia de participare este de 500 
lei. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Primăriei Bere-
voești, comuna Berevoești, str. DC 
3, nr.773, judeţul Argeș, tel./fax: 
0248.572.030, email: primariabere-
voesti@yahoo.com.

PIERDERI
l Pierdut facturier seria ILTON 
nr. 397-346, din care utilizate 
397-325 și  neutilizate 326-346, 
aparţinând SC Ton Ami Prod SRL 
Slobozia, CUI: RO9101475. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr. 77272/12.09.2005, eliberat de 
ORC Argeș, pentru SC Ili-Ana 
Romplast SRL Merișani, jud. 
Argeș, CUI 17949574. Se declară 
nul.
 
l Pierdut ștampilă rotundă cu 
inscripţia „SC Ili-Ana Romplast 
SRL”. Se declară nulă.

l Pierdut atestat conducator 
profesionist marfă și persoane pe 
numele Mușat Sorin. Declar nul 

l Pierdut carte de identitate, 
permis de conducere categoriile B, 
C, E, atestat profesional pentru 
transport marfă șofer profesionist 
pe numele Papa Mihai. Se declară 

nule.
l Pierdut atestat agabaritic emis 
de Autoritatea Română Rutieră 
Craiova, Dolj, pe numele Mitroiu 
Claudiu Constantin. Se declară 
nul.

l Pierdut adeverinţă achitare 
integral pe numele Ion Viorica.

l Pierdut certificat de naștere pe 
numele de Crăciun George- 
Gabriel eliberat de Primăria Sector 
3. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de naștere pe 
numele de Crăciun Victor- Cătălin 
eliberat de Primăria Sector 3. Îl 
declar nul.

l Declar pierdută diplomă de 
absolvire seria D nr. 000036 elibe-
rată de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului și Sportului, 
Centrul Naţional de Formare și 
Perfecţionare a Antrenorilor, la 
data de 14.07.2011, pe numele 
Niculcea I. Cristian.

l Pierdut registrul unic de control 
ALDORCONTAB S.R.L., CUI 
35132110.

l Pierdut ecuson de serviciu cu nr. 
7099 –D.G.A.S.P.C. Sector 1, 
Nazarcea Grup, pe numele Rugină 
Romeo- Constantin. Îl declar nul.

l Pierdut act concesiune nr. 
1789/2004, Stoian Gheorghe, 
Stoian Gabriela. Îl declar nul.

l Declar pierdute carnetul de 
student și legitimaţia de student 
eliberate de Academia Tehnică 
Militară pe numele Toader Adrian- 
Ștefan.

l Pierdut certificat de medic 
specialist nr. 26440 emis de Minis-
terul  Sănătăţi i  la  data de 
04.01.2016, Promoţia Octombrie 
2015, pe numele Atanasiu G. 
Andra- Elena.

l Greenting Com & Beauty 
S.R.L., cu sediul în București, str. 
Goloviţa nr. 47, sector 1, nr. R.C. 
J40/7820/2011, CUI 28694980, 
declară pierdut certificat de înre-
gistrare seria B nr. 2451935 din 
data de 28.06.2011. Se declară nul. 

l MCM Ideas Lab Spots S.R.L., cu 
sediul în sat Dumbrăveni, comuna 
Balotești, str. Ion Lahovari nr. 89, 
vila 12/1, judeţ Ilfov, nr. R.C. 
J23/2862/2012, CUI 30758253, 
declară pierdut certificat de înregis-
trare seria B nr. 2647119 din data de 
09.10.2012. Se declară nul.

l Declar pierdute, în original: 
actul contract de vânzare- cumpă-
rare nr. 16800/1992, proces verbal 
d e  p r e d a r e -  p r i m i r e  n r. 
16800/22.12.1992 și schiţă adia-
cente contractului, eliberate de 
S.C. Orizont S.A. pe numele 
Bojoagă Ioan și Bojoagă Floarea.




