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OFERTE SERVICIU
l Primăria Vidra -Ilfov organizează în 
data de 15.11.2018 concurs recrutare 
pentru 1 post de Administrator. Detalii la 
021/361.22.66.

l SC Euro Poroton SA, cu sediul în loc.
Oradea, jud.Bihor, este în căutarea a 
două persoane în vederea angajării pe 
poziţia de operator fabricaţie flux, cod 
COR 821106. Pentru informaţii supli-
mentare şi programarea interviurilor ne 
puteţi contacta telefonic de luni până 
vineri, în intervalul orar 08.00-16.00, la 
nr.de tel.0728.957.877 sau 0359.801.090.

l Romvac Company SA, unitate ates-
tată pentru a desfăşura activitate de 
cercetare –dezvoltare în domeniul Medi-
cinei Veterinare, prin Decizia ANCS nr. 
9.909/05.08.2010 aflată în coordonarea 
ştiințifică a ASAS prin Hotărârea Prezi-
diului nr.9 din 07.12.2010, organizează 
concurs pentru ocuparea unor posturi de 
cercetare-dezvoltare, astfel: -Asistent de 
cercetare ştiințifică =3 posturi, pentru 
următoarele specialități: Virusologie =2 
posturi; Farmacologie =1 post; Cercetător 
ştiințific -12 posturi pentru următoarele 
specialități: Bacteriologie =10 posturi; 
Farmacologie =2 posturi; Cercetător 
ştiințific gradul 3 =7 posturi  pentru 
următoarele specialități: Virusologie =2 
posturi; Farmacologie =3 posturi; Bacte-
riologie =2 posturi. Dosarele de concurs 
se vor depune la sediul societății, Servi-
ciul Resurse Umane, pâna la data de 
09.11.2018. Concursul se va desfăşura în 
perioada 03-07 decembrie 2018. 
Concursul se organizează şi se desfăşoară 
în conformitate cu Legea nr.45/2009, 
Legea nr.319/2003 şi Legea nr.1/2011a 
Educației Naționale, precum şi Regula-
mentul privind organizarea şi desfăşu-
rarea concursurilor pentru obținerea 
gradelor profesionale a personalului de 
cercetare ştiințifică şi încadrare pe funcții 
în instituțiile şi unitățile de cercetare-dez-
voltare cu profil agricol din subordinea 
ASAS (Academiei de Științe Agricole şi 
Silvice) cu nr.3343/12.10.2012. Relații la 
telefon: 021 350.31.06 interior 225.

l Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str.
Culturii, nr.7A, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale vacante de 
contabil şef, grad II, din cadrul Compar-
timentului Financiar-Contabilitate-Ad-
ministrativ: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -8 noiembrie 2018, ora 15.00: 
data-limită pentru depunerea dosarelor; 
-15 noiembrie 2018, ora 11.00- proba 
scrisă; -21 noiembrie 2018, ora 10.00- 
proba interviu. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
universitare de lungă durată în domeniul 
economic; -vechime în muncă minim 5 
ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Centrului Județean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiționale 
Maramureş, Baia Mare, str.Culturii, 
nr.7A, judeţul Maramureş, telefon: 

0262.211.560. Relaţii suplimentare la 
sediul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Maramureş, din Baia Mare, 
str.Culturii, nr.7A, judeţul Maramureş, 
telefon: 0262.211.560, pagina oficială: 
www.cultura-traditionala.ro.

l Primăria Comunei Bonţida, judeţul 
Cluj, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următoarei funcţii contractuale 
vacante de execuţie în temeiul HG 
nr.286/2011: 1 post consilier, grad profesi-
onal II, în cadrul Compartimentului de 
urbanism. Concursul se organizează 
astfel: -proba scrisă în data de 26.11.2018 
-ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Bonţida; -interviul în data de 28.11.2018 
-ora 10.00, la sediul Primărei Comunei 
Bonţida. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime de 1 an în 
specialitatea studiilor. Dosarele se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului anunţ în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
respectiv data de 07.11.2018, până la ora 
14.00. Persoană de contact: responsabil 
RU Colcer Delia, tel.0763.648.231 sau 
tel./fax: 0264.262.259, 0264.262.290, 
int.69 sau la sediul Primăriei Comunei 
Bonţida, str.Mihai Eminescu, nr.446, 
judeţul Cluj, primariabontida@yahoo.
com.

l Școala Gimnazială Dudeştii Noi, cu 
sediul în localitatea Dudeştii Noi, str.
Calea Sânandreiului, nr.5, judeţul Timiş, 
în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a postului 
contractual vacant de muncitor calificat, 
0,5 normă. Concursul pentru postul de 
muncitor se va desfăşura la sediul Școlii 
Gimnaziale Dudeştii Noi, str.Calea 
Sânandreiului, nr.5, judeţul Timiş, astfel: 
-proba scrisă în data de 15.11.2018, cu 
începere de la ora 12.00; -interviul în data 
de 16.11.2018, cu începere de la ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii medii; 
-minimum 5 ani vechime în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
07.11.2018, ora 15.00, la secretariatul 
Școlii Gimnaziale Dudeştii Noi, str.Calea 
Sânandreiului, nr.5, judeţul Timiş. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la 
scretariatul şcolii, la numărul de telefon: 
0256.378.011.

l Serviciul Public Gospodărire Locală 
Uricani, din subordinea Consiliului Local 
Uricani, cu sediul în localitatea Uricani, 
str.1 Mai, nr.10, judeţul Hunedoara, aflat 
în clădirea Primăriei Oraşului Uricani, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual temporar vacant, 
conform HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: -şofer, treapta I -în cadrul 
Compartimentului Transport. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii generale; -permis 
de conducere categoria D cu atestat 
profesional transport persoane; -vechime 

în muncă necesară ocupării postului: 
minimum 10 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba scrisă 
în data de 09.11.2018, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; -Proba interviu în data de 
15.11.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 
31.10.2018, ora 15.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Uricani. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul 
Serviciului Public Gospodărire Locală 
Uricani, Compartiment Contabilitate, 
Salarizare, aflat în clădirea Primăriei 
Oraşului Uricani, telefon: 0254.511.121, 
interior: 225, fax: 0254.511.127, e-mail: 
gospodarireuricani@gmail.com sau la 
secretariatul Primăriei Oraşului Uricani, 
cu sediul în localitatea Uricani, str.1 Mai, 
nr.6,  telefon: 0254.511.121/fax: 
0254.511.127, e-mail: primariauricani@
gmail.com.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, str.
Coloniei, nr.106, judeţul Argeş, organi-
zează concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: 1 post 
asistent medical debutant, în cadrul 
Secţiei de Pneumologie II, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii, astfel: 1.Proba 
scrisă, 15.11.2018, ora 12.00; 2. Interviul, 
20.11.2018, ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Criterii la 
angajare: -Diplomă şcoală sanitară post-
liceală; -Vechime minimă în muncă: nu 
este necesar. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la 
data de 07.11.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. 
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului 
de Pneumoftiziologie Leordeni, persoană 
de contact: jr.Stan Raluca-Mihaela, 
telefon: 0248.653.695, fax: 0248.653.690, 
e-mail: runos@spitalleordeni.ro.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Năeni, cu sediul în localitatea Năeni, 
judeţul Buzău, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -inspector de specialitate II, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 20.11.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 22.11.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -absolvent studii superi-
oare economice (cu diplomă de licenţă); 
-stare de sănătate corespunzătoare ates-

tată prin acte medicale emise de către un 
cabinet medical specializat; -nu sunt 
condiţii de 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 UAT 
Năeni. Relaţii suplimentare la sediul 
UAT Năeni, persoană de contact: 
Mihaila Daniel, telefon: 0238.797.003, 
fax: 0238.797.003.

l Primăria Comuna Șuncuiuş, cu sediul 
în localitatea Șuncuiuş, strada Aurel 
Vlaicu, nr.439, judeţul Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: tractorist: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 15.11.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 19.11.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: studii medii, 
şcoală profesională, generale; -vechime: 
minim 10 ani tractorist; -permis de 
conducere categoria Tr. 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 Șuncuiuş. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Șuncuiuş, persoană de contact: 
Groze Nicolae, telefon: 0259.444.010, 
0762.447.216, e-mail:  primaria.
suncuius@yahoo.com.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în temeiul 
HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante contrac-
tuale pe perioadă determinată de timp, 
de 36 luni repartizate de la bugetul din 
venituri proprii- Serviciul Cadastru- 
Biroul Înregistrare Sistematică pentru 
Implementarea Programului Național de 
Cadastru şi Carte Funciară, corespunză-
toare funcţiilor contractuale de execuție, 
după cum urmează: -1 post de asistent 
registrator principal debutant. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: 
-Studii de specialitate: studii universitare 
de lungă durată cu licență sau absolvite 
cu diplomă: profilul ştiinţe juridice, speci-
alizarea drept; -Vechime în specialitatea 
studiilor:-; -Muncă în echipă; -Capacitate 
de asimilare rapidă a informațiilor noi; 
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la 
detalii, minuțios, perseverență; -Compor-
tament profesional integru şi conduită 
ireproşabilă; -Cunoştinţe operare calcu-

lator. Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs este 08.11.2018, inclusiv, ora 
16.30, la sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov (zilnic, 
luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri, 
08.00-14.00). Concursul se va desfăşura 
la sediul OCPI Ilfov, Șos.Kiseleff, nr.34, 
sector 1; -Proba scrisă: în data de 
19.11.2018, ora 10.00; -Interviul: în data 
de 22.11.2018, de la ora 10.00. Date de 
contact: telefon: 021.224.60.85, interior: 
126, e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: 
art.7, alin.(4) din HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare.

l Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
resti, bld. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, organizează concurs, conf. H.G. nr. 
286/ 2011, pentru ocuparea postului 
contractual, temporar vacant de cerce-
tător ştiinţific gradul III din cadrul 
proiectului cu CONTRACTUL DE 
FINANTARE NR. 87 PCCDI din 
3 1 / 0 3 / 2 0 1 8  –  P N - I I I - P 1 - 1 . 2 -
PCCDI-2017-0868, cu titlul: “Tehnologii 
emergente pentru contracararea efectelor 
induse de curgerile turbulente ale medi-
ilor fluide” Condiţii specifice: • Diploma 
de doctor in inginerie civilă/ inginerie 
mecanică; • Diploma de master şi licenţă 
în inginerie civilă/ inginerie mecanică; • 
Cunoştiinţe avansate de modelare CFD; 
• Cunoştiinţe avansate ale tehnicii de 
măsură Digital Image Correlation; • 
Cunoştiinţe avansate ale tehnicii de 
măsură Particle Image Velocimetry; • 
Cunoştiinţe avansate ale tehnicii de 
măsură Laser Doppler Velocimetry; • 
Vechime în muncă minimum 3 ani; • 
Limba engleză – nivel avansat; • Limba 
franceză – nivel avansat. Data limită 
până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 31.10.2018 la 
sediul U.T.C.B. din bld. Lacul Tei nr. 122 
– 124, Sector 2, în clădirea Blocului 
Administrativ, etaj I, camera nr. 33, în 
intervalul orar: 08:00 – 15:30. Proba scrisă 
va avea loc în data de 08.11.2018 înce-
pând cu ora 10:00 la sediul U.T.C.B. din 
bld. Pache Protopopescu nr . 66, sector 2, 
în clădirea Facultatea de Inginerie a 
Instalaţiilor – sala nr. P6. Data interviului 
va fi anunţată după proba scrisă. Relatii 
suplimentare la sediul U.T.C.B., pe www.
utcb.ro sau la telefon: 0212421208, 
persoana de contact: Margareta 
Dragomir.

l Anunț. Direcţia Generală De Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, în 
temeiul H.G. nr. 286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea princi-
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piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi (funcţie contractuală): 1 post 
vacant de conducere (perioadă nedeter-
minată) de şef complex, gradul II la 
Complexul de Servicii Comunitare 
R î m n i c u  S a r a t  d i n  c a d r u l 
D.G.A.S.P.C.Buzău astfel: Dată limită 
depunere dosare, în data de 07.11.2018; 
Selecţie dosare, în data de 09.11.2018, ora 
10.00; Proba scrisă, în data de 16.11.2018, 
ora 10.00; Interviu, în data de 22.11.2018, 
ora 10.00; Condiții: 1.Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: psihologie, asistență 
socială şi sociologie sau absolvenți cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul: juridic, medical, economic şi al 
ştiințelor administrative. 2.Vechime nece-
sară ocupării postului-candidații pentru 
ocuparea funcției de conducere trebuie să 
fie absolvenți cu diplomă de licență de 
învățământ superior în domeniul psiho-
logie, asistență socială şi sociologie, cu 
vechime de minimum 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale, sau absolvenți cu 
diplomă de licență ai învățământului 
superior în domeniul juridic, medical, 
economic şi al ştiințelor administrative, 
cu experiență de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. Persoană de 
contact: Moldoveanu Daniela-Cristi-
na-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de 07.11.2018, ora 
16.30. Toate probele se desfasoară la 
sediul instituţiei din mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41, judBuzău.

l Anunț. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, In 
temeiul H.G. nr. 286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  următoarelor 
posturi (funcţie contractuală): 1 post 
vacant de conducere (perioadă nedeter-
minată) de şef centru, gradul II la 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
pentru Persoane Adulte cu Handicap 
R î m n i c u  S ă r a t  d i n  c a d r u l 
D.G.A.S.P.C.Buzău astfel: Dată limită 
depunere dosare, în data de 07.11.2018; 
Selecţie dosare, în data de 09.11.2018, ora 
10.00; Proba scrisă, în data de 16.11.2018, 
ora 10.00; Interviu, în data de 22.11.2018, 
ora 10.00; Condiții: 1.Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: psihologie, asistență 
socială şi sociologie sau absolvenți cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul: juridic, medical, economic şi al 
ştiințelor administrative. 2.Vechime nece-
sară ocupării postului-candidații pentru 
ocuparea funcției de conducere trebuie să 
fie absolvenți cu diplomă de licență de 
învățământ superior în domeniul psiho-
logie, asistență socială şi sociologie, cu 
vechime de minimum 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale, sau absolvenți cu 
diplomă de licență ai învățământului 
superior în domeniul juridic, medical, 
economic şi al ştiințelor administrative, 
cu experiență de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. Persoană de 
contact: Moldoveanu Daniela-Cristi-
na-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 

depuse până la data de 07.11.2018, ora 
16.30. Toate probele se desfasoară la 
sediul instituţiei din mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41, jud.Buzău.

l Aeroclubul României cu sediul în 
Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 54 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea unori posturi vacante în data 
de 15.11.2018 ora 10.00 proba scrisă, 
respectiv în data 21.11.2018, ora 10.00 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Aeroclubului României până la data 
07.11.2018, ora 12.00. Relaţii suplimen-
tare se obţin la telefon 0372.705.952- 
persoana de contact  Călin Cristiana. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile specifice pentru postulurile 
scoase la concurs astfel: •Pilot aeronave 
Cl. III- AT Bucureşti- 1 post: -studii 
medii şi licenţă de personal navigant; 
-deţinător al licenţei de pilot pentru 
minim o clasă/ un tip de aeronave. •Pilot 
aeronave Cl. III- AT Ploieşti- 2 posturi: 
-studii medii şi licenţă de personal navi-
gant; -deţinător al licenţei de pilot pentru 
minim o clasă/ un tip de aeronave. •Pilot 
aeronave Cl. III- AT Piteşti– 1 post: 
-studii medii şi licenţă de personal navi-
gant; -deţinător al licenţei de pilot pentru 
minim o clasă/ un tip de aeronave. 
•Mecanic aviaţie Cl. I- AT Bucureşti– 1 
post: -studii medii sau şcoală profesio-
nală; -deţinător al licenţei de personal 
tehnic aeronautic în termen de valabili-
tate sau are pregătirea de specialitate 
corespunzătoare funcţiei şi min 6 ani de 
experienţă în activitatea tehnică aerona-
utică. Calendarul de desfăşurare a 
concursului: -25.10.- 07.11.2018- depu-
nere dosare înscriere concurs (ora 12,00); 
-08.11.2018- selecţie dosare şi afisare 
rezultat; -09.11.2018- depunere contes-
taţii selecţie dosare; -12.11.2018- soluţio-
nare contestaţii selecţie dosare şi afişare; 
-15.11.2018- proba scrisă- ora 10.00; 
-16.11.2018- afişare rezultate proba 
scrisă, ora 12,00; -19.11.2018- contestaţii 
probă scrisă şi afişare; -20.11.2018- 
afişare rezultat contestaţii probă scrisă; 
-21.11.2018- interviu începând cu ora 
10,00; -22.11.2018- afişare rezultate 
interviu ora 12,00; -23.11.2018- depunere 
contestaţii interviu; -26.11.2018- soluţio-
nare contestaţii interviu şi afişare rezul-
tate finale, ora 12,00. Informaţii privind 
înscrierea la concurs şi depunerea dosa-
relor: •Candidaţii trebuie să îndeplinescă 
condiţiile minime de vechime în speciali-
tate necesare exercitării funcţiei. •În 
termen de 10 zile de la publicarea anun-
ţului, respectiv până în data de 
07.11.2018  ora 12.00, candidaţii depun 
dosarul de concurs care va conţine obli-

gatoriu: a) Formularul de înscriere (se 
pune la dispoziţie de către Serviciul 
Resurse Umane al Aeroclubului Româ-
niei); b) Copia actului de identitate; c) 
Copia diplomei de studii şi a altor acte 
care atestă efectuarea specializării; d) 
Copii licenţe care atestă specializarea 
pentru postul solicitat; e) Copia carne-
tului de muncă şi/sau adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă şi după caz, 
vechimea în specialitate necesare 
ocupării funcţiei; f) Curriculum Vitae; g) 
Cazierul judiciar; h) Adeverinţă care să 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată de medicul de familie sau 
de către unităţi sanitare abilitate şi care 
să conţină în clar, data, numele emiten-
tului şi calitatea acestuia- în format 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 
Publice. •Actele prevăzute la pct 2 
lit.b)-e) vor fi prezentate şi în original, în 
vederea verificării conformităţii copiilor 
cu acestea.

l Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura şi Civilizația Levantului, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011 şi a Memoran-
dumului aprobat prin şedința Guver-
nului din data de 12 aprilie 2018, 
organizează concurs/ examen în vederea 
ocupării unui număr de 4 posturi 
contractuale de execuție vacante, astfel: 1 
post consilier grad I (specialitate 
geografie), 1 post consilier IA (activitate 
accesare şi implementare fonduri struc-
turale şi de coeziune europene), 1 post 
consilier grad IA (economist) şi 1 post 
referent treapta IA (casierie şi gestionare 
patrimoniu). Concursul se va desfăşura 
la sediul din Bucureşti, bd. Mareşal 
Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 şi va 
consta în 2 probe: proba scrisă şi proba 
interviu.
Condițiile generale de ocupare a postului 
se regăsesc pe site-ul Institutului. 
Condiţii specifice de ocupare a postului: 
1 post consilier(S)  grad I protecția 
mediului natural- specialitate geografie 
în cadrul Departamentului patrimoniu 
natural şi cultural, normă întreagă 8h/zi, 
perioadă determinată (3 ani): •Studii 
superioare cu licență în domeniile: 
geografia, ecologie, protecția mediului; 
•Vechime  în muncă minim 3 ani; 
•Vechime în specialitatea studiilor minim 
3 ani; •Experiență în domeniul  protecției 
mediului, reprezentare cartografică; 
•Cunoaşterea la nivel avansat a unei 
limbi străine de circulație internațională. 
1 post consilier (S) IA- activitate accesare 
şi implementare fonduri structurale şi de 
coeziune europene, în cadrul Serviciului 
comunicare, editare, bibliotecă, IT, 
normă întreagă 8h/zi, perioadă determi-

nată (3 ani): •Studii superioare cu licență 
în domeniile: economic/ juridic/ tehnic; 
•Diploma expert accesare fonduri; 
•Vechime  în muncă minim 5 ani; 
•Vechime în specialitatea studiilor minim 
5 ani; •Experiență specifică în proiecte, 
minim 5 proiecte accesate, implementate 
sau în curs de implementare; •Cunoaş-
terea la nivel avansat a unei limbi străine 
de circulație internațională (engleză, 
franceză, germană); •Capacitate de a 
lucra independent, fără îndrumare, dar şi 
în echipă; •Cunoştințe, la nivel mediu, 
economice şi de achiziții publice. 1 post 
consilier (economist) (S) grad IA în 
cadrul Compartimentului financiar 
contabil, normă întreagă 8h/zi, perioadă 
nedeterminată: •studii superioare, absol-
vite cu diplomă de licență  în domeniul 
economic; •vechime în muncă de minim 
5 ani; •vechime în specialitatea studiilor 
de minim 5 ani; •vechime efectivă în 
domeniul financiar contabil în instituțiile 
publice de minim 3 ani; •cunoştinţe 
avansate de operare calculator, a progra-
melor specifice domeniului financiar 
contabil al instituțiilor publice 
(FOREXEBUG). 1 post referent (atri-
buții casierie şi gestionarea patrimoniului 
ISACCL) (M) treapta IA în cadrul 
Compartimentului Financiar contabil, 
normă întreagă 8h/zi, perioadă nedeter-
minată: •studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; •vechime în 
muncă de minim 5 ani; •vechime în 
domeniul de referință de minim 3 ani; 
•cunoştinţe avansate de operare calcu-
lator. Documentele necesare depunerii 
dosarului de concurs se regăsesc pe 
site-ul ISACCL la secţiunea Cariere. 
Cererea de înscriere poate fi descărcată 
de pe site-ul Institutului la secțiunea 
Cariere. Bibliografia de concurs se 
găseşte pe site-ul ISACCL, secțiunea 
Cariere. Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează până la 
data de 07.11.2018, ora 12.00, la sediul 
Institutului. Proba scrisă, se va desfăşura 
în data de 19.11.2018, ora 12.00 (fără a se 
depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la 
sediul Institutului. Interviul se se va 
desfăşura în data 23.11.2018, începând 
cu ora 10.00, la sediul ISACCL. Rezul-
tatul final al concursului se afişează la 
sediu şi pe pagina de internet a ISACCL, 
cel târziu la data de 29.11.2018, ora 
12.00. Informaţii: sediul Institutului de 
Studii Avansate pentru Cultura şi Civili-
zația Levantului, Bucureşti, sector 1, bld. 
Mareşal Constantin Prezan, nr. 2A. 

Depunerea dosarelor la sediul ISACCL, 
etaj 1- Compartiment resurse umane şi 
juridic- Elena Liliana Ionescu tel. 
0723.782.499. Data publicării 24.10.2018.

l În conformitate cu prevederile H.G. nr. 
286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale anunță organizarea 
concursului în data de 15 noiembrie 
2018, ora 10,00, proba scrisă, a două 
posturi vacante de natură contractuală, 
consilier debutant- Compartimentul 
administrativ şi respectiv, consilier IA- 
Compartiment protocol din cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. Condiții specifice de participare 
la concurs: -consilier debutant la 
Compartimentul administrativ din 
cadrul Direcției generale buget finanțe şi 
fonduri europene:  Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licență/ echivalentă 
sau studii universitare de licență; Cunoş-
tințe de operare/ programare pe calcu-
lator: Word, Excel- nivel mediu; -1 post 
consilier I A  la Compartimentul protocol 
din cadrul Direcției generale buget 
finanțe şi fonduri europene: Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență/ 
echivalentă sau  studii universitare de 
licență; Vechime în specialitatea studiilor- 
minimum 3 ani; Cunoştințe de operare/ 
programare pe calculator: Word, Excel- 
nivel mediu; Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: Proba scrisă: în 
data de 15 noiembrie 2018, ora 10,00, la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. Interviul: în 
maximum patru zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise, conform 
art.24 alin.(5) din Regulamentul- cadru 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, la 
sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.  Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 7 noiembrie 
2018 (inclusiv), ora 17,00 la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale din str. B-dul Carol I nr. 2-4, 
sector 3, Bucureşti. Date contact: tel. 
021/3072491, email: stela.teican@madr.
ro. Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solicitate 
candidaţilor la înscriere vor fi publicate 
pe pagina de web www.madr.ro şi afişate 
la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 
2-4, sector 3 Bucureşti.
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CUMPĂRĂRI IMOBILE  
l OCPI Prahova, str.Unirii, nr.2, Ploieşti, 
intenţionează cumpărarea unui imobil cu 
destinaţia de sediu administrativ, situat 
în Municipiul Ploieşti. În acest sens, 
documentaţia de cumpărare se poate 
ridica gratuit de la sediul instituţiei sau 
de pe site, începând cu data de 
22.10.2018.  Relaţ i i  la  te lefon: 
0244.514.907, int.226 sau ph@ancpi.ro.

CITAȚII  
l Se citează Ghiță Ana Maria pentru 
data de 09.11.2018, ora 09.00, C34, la 
sediul Judecătoriei Braşov, Bdul 15 
Noiembrie nr. 45, în calitate de pârât, în 
dosarul 26880/197/2017, având ca obiect 
exercitarea autorității părinteşti.

l Păun Florin, reclamant în dosar nr. 
3045/265/2017 al Judecătoriei Năsăud, 
cheamă în judecata pârâţii Iacob Varvari, 
Pop Florian, Bulţa Maria, Pop Ioan, Pop 
Ioana, Mărcuş Alexandru, Pop Vasile, 
Pop Alexandru, Pop Ana, Buia Maxim, 
Gagea Floarea, Marica Leonte, Kuku 
Sandor, Siminic Maxim, Gagea Maria, 
Cucu Solomon, pentru data de 07 noiem-
brie 2018.

l În dos.1242/246/2018 al Judecătoriei 
Ineu, reclamanta Neamtiu Ana, domici-
liată în Târnova, nr.404, jud.Arad, în 
contradictoriu cu Neamțu Crăciun, 
decedat, solicit constatarea faptului 
juridic al uzucapiunii, prescripție achizi-
tivă şi naşterea dreptului meu de propri-
etate asupra imobilului din Târnova, 
înscris în Cf 308345 Târnova, top 1186-
1224/a.1/98, compus din teren în supraf. 
1439mp, ca OCPI Ineu să efectueze 
operațiunile necesare în vederea intabu-
lării dreptului meu de proprietate asupra 
imobilului cu titlu de uzucapiune. Toți cei 
interesați pot formula opoziție.

l În dos.1420/210/2018 al Judecătoriei 
Chişineu-Criş, Higyed Francisc şi sotia 
Elisabeta, domiciliați în Zerind, nr.107, 
jud.Arad, în contradictoriu cu Higyed 
Alexandru şi Higyed Susana, ambii dece-
dați, solicităm constatarea faptului 
juridic al uzucapiunii, prescripție achizi-
tivă şi naşterea dreptului nostru de 
proprietate asupra imobilului din Zerind, 
nr.107, înscris în Cf 302806 Zerind, top 
1723/6, compus din casa şi teren în 
supraf. 917mp, ca OCPI Chişineu-Criş 
să efectueze operațiunile necesare în 
vederea intabulării dreptului de proprie-
tate asupra imobilului cu titlu de uzuca-
piune. Toți cei interesați pot formula 
opoziție.

l Numitul Varga Vasile, cu ultimul 
domiciliu în Satu Mare, este chemat în 
data de 27.11.2018, la Judecătoria Satu 
Mare, camera sala 6, complet C4C_FF, 

ora 08.30, dosar nr.2962/296/2016, în 
calitate de pârât în proces cu Moiş 
Gheorghe, în calitate de reclamant, SC 
Silvana Forest SA Satu Mare prin lichi-
dator RTZ&Partners în calitate de pârât 
având ca obiect de acţiune în constatare.

l Ţăranu Lucica din Loc. Oravita, Str. 
Victoriei Nr. 41, Jud. Caras-Severin, 
cheama in judecata pe numitul Ţăranu 
Manuel Sorin, cu domiciliul necunoscut, 
la data de 15.11.2018, in dosar nr. 
1144/273/2018, in calitate de parat avand 
ca obiect divort in proces.

l Numiții Bratu Mariana, Ion Cornelia, 
Badea Aurel, Popescu Virgil, Preda 
Marian, Hencea Marian, Martafelea 
Alexandru, Cobzaru Marian, Geacar 
Gheorghe, Stoica Nicoleta, Simonescu 
Maria, Nanescu Victoria, Florea Emil, 
Toma Ion, Dinulescu Alexandrina, Ionas 
Pompiliu, Matusoiu Gheorghe, Institutul 
de Chimie Alimentară Bucureşti, Moraru 
Gheorghe, Stoian Marian, Raiffeisen 
Bank SA, Anghelache Tiberiu, Popescu 
Gheorghe, Pirvu Marian, Minca Nico-
leta, Udrea Catalin, Savu Adrian, 
Zaharia Constantin, Guluta Gheorghe, 
Dumitru Nicolae S., Radu Dumitru 
Marian, Burcea Mihai, Manole Georgeta, 
Taranu Ilie, Oltei Gheorghe, Vasile 
Emilia Liliana, Mocanu Gheorghe, 
Seban Georgica, Dragomir Ioan, Tutu-
roiu Gheorghe, Arsene Alexandru, 
Raduta Adrian, Enache Constantin 
Gheorghe, Roman Gheorghe, Dobra 
Ștefan, Badea Dorel, Enache Ionel, Dinu 
Cătălin Constantin, Dinescu Constantin, 
Dobre Aurel, Rizea Marius Cicerone, 
Boboc Ștefan, Dringu Ion, Popa Cristian, 
Stănescu Ștefan, Mandu Georgica, Vascu 
Ion, Moldoveanu Adriana, Druga Ionel, 
Radu Marian, Radu Gheorghe, Radu 
Ilie, Popa Adrian, Stanescu Gheorghe 
sunt citați la Tribunalul Bucureşti, secția 
a III-a civilă pe data de 27 Noiembrie 
2018, ora 8.30, camera 201, recurs 13, în 
calitate de intimați în dosarul 
nr.11419/3/2017- proces de Revizuire- 
Recurs- contestație la executare imp dc 
2659/26.10.2011 pron de TB Sectia IV în 
dosar 9038/299/2009.

SOMAȚII  
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi că petenta Mircea Mariana, 
prin mandatar Mircea Claudia Maria, a 
solicitat Judecătoriei Braşov să se 
constate că a dobândit dreptul de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilului 
situat în sat Purcăreni, comuna Tărlun-
geni, judeţul Braşov, înscris în CF nr. 
1191 Purcăreni, nr. top 620 – casă de 
piatră şi curte de 342 mp şi nr. top. 621 – 
curtea casei de 72 mp. Persoanele intere-
sate pot face opoziţie la Judecătoria 
Braşov în termen de 30 de zile de la data 
afişării şi publicări prezentei somaţii. 

Somaţia face parte integrantă din înche-
ierea pronunţată la data de 11.10.2018 în 
dosarul civil nr. 12526/197/2018 al Jude-
cătoriei Braşov, cu termen la data de 
13.12.2018, sala J2, C19, ora 09.00. 
Prezenta se afişează la Judecătoria 
Braşov, un exemplar la Primăria Tărlun-
geni şi un exemplar la Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Braşov.

DIVERSE  
l Subsemnatul Săndescu Constantin 
Alin, prin prezenta, îmi cer scuze public 
domnului Ogradă Ștefan Cristian, în 
conformitate cu încheierea penală nr. 
178/2018, în dosarul nr. 689/198/2018 - 
aflat pe rolul Judecătoriei Brezoi.

l Rorex Pipe SRL anunţă publicul inte-
resat asupra deciziei de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul  
„Amplasare linie tehnologică nouă 
pentru fabricarea tuburilor din poliester 
armat cu fibre de sticlă şi inserţie de nisip 
(PAFSIN)”, propus a fi amplasat în jud.
Ilfov, oraş Buftea, str.Aviaţiei, nr.33. 
Proiectul acordului de mediu şi informa-
ţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului: Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00, şi 
vineri, între orele 9.00-12.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: http://
apmif.anpm.ro. Observaţiile/contestaţiile 
publicului se primesc la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului: 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, până la 
data de 01.11.2018.

l Administraţia Bazinală de Apă Banat 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Refacerea 
lucrărilor calamitate la acumularea 
Oraviţa 1, judeţul Caraş-Severin” propus 
a fi executat pe teritoriul administrativ al 
oraşului Oraviţa, judeţul Caraş-Severin. 
Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, 
str.Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-15.00, şi vineri, între 
orele 09.00-13.00, şi la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Banat, Mun.Timi-
şoara, b-dul M.Viteazul, nr.32, jud.Timiş, 
în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-
12.00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str.Petru 
Maior, nr.73.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, în calitate de lichi-
dator judiciar al Danoris Clean SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 5808 din 
data de 19.10.2018, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti - Secţia a VII -a Civilă, în 
dosar nr. 28933/3/2018, notificã deschi-
derea falimentului prin procedură simp-
lificată prevazută de Legea nr. 85/2014 
împotriva Danoris Clean SRL, cu sediul 
social în Bucureşti Sectorul 4, Bulevardul 
Regina Maria, Nr. 6, camera 4, Etaj 2, 
CUI 15389276, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/8489/2014.  Persoanele 
fizice şi juridice care înregistrează un 
drept de creanţă împotriva Danoris 
Clean SRL vor formula declaraţie de 
creanţă care va fi inregistrată la grefa 
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 
28933/3/2018, în urmatoarele condiţii : a) 
termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor  30.11.2018; b) termenul limita 
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor 10.12.2018; c) 
termenul limita pentru definitivarea 

tabelului creanţelor la 04.01.2019; d) data 
primei şedinţe a adunarii generale a 
creditorilor 17.12.2018, ora 14.00 ; e) 
adunarea generală a asociaţilor Danoris 
Clean SRL la data de 02.11.2018, ora 
14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

l Cabinetul individual de insolvenţă 
Brănici Marius, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC PETY ARNOS 
SRL- in faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul social în Str.Țărăncuței, 
nr.19, modul 2A, mun.Fălticeni, jud.
Suceava, număr de ordine în Registrul 
Comerțului RC J33/351/2006, Cod unic 
înregistrare 18458850, organizează 
selecție de oferte pentru angajare evalu-
ator în vederea evaluării bunurilor aflate 
în patrimoniul societății. Ofertele se pot 
depune până în data de 02.11.2018, ora 
12.00. Detalii: tel.0745.821.068.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare. Consiliul de Administraţie 
al Mondelez Romania SA, cu sediul în 
Bucureşti, Sector 2, B-dul Dimitrie 
Pompeiu, nr.5-7, Hermes Business 
Campus, Clădirea C, etaj 6, înregistrată 
la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr.
J40/6905/2010, codul unic de înregistrare 
1097530, reprezentată de Ivaylo 
Naydenov, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, care va avea loc în data de 
19.11.2018, de la ora 11.00, cu data de 
referinţă 1 noiembrie 2018, în sala Poiana 
de la sediul societăţii, având următoarea 
ordine de zi: 1.Prezentarea şi discutarea 
Raportului Consiliului de Administraţie 
pentru anul 2017, prezentarea şi discu-
tarea raportului Auditorului Financiar 
pentru anul 2017, a situaţiilor financiare 
anuale pentru anul 2017 şi discutarea şi 
stabilirea repartizării de dividende din 
profitul net contabil pentru 2017. 2.Apro-
barea Raportului Consiliului de Admi-
nistraţie pentru anul 2017, a situaţiilor 
financiare anuale pe anul 2017 şi a 
raportului de audit pentru 2017. 3.
Prezentarea şi discutarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru 2018. 4.Apro-
barea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru 2018. 5.Aprobarea şi confirmarea 
prelungirii mandatului de auditor finan-
ciar extern al societăţii PriceWaterhouse-
Coopers Audit SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Clădirea Lakeview, str.Barbu 
Văcărescu, 301-311, etaj 6/1, cod poştal 
020276, sector 2, de la 01.01.2017 până la 
31.12.2018, pentru auditarea activităţii 
societăţii şi a situaţiilor financiare 
aferente anilor 2016 şi 2017 şi aprobarea/
confirmarea semnării contractului de 
prestări servicii de auditare pentru anii 
2016 şi 2017. 6.Mandatarea următoarelor 
persoane să reprezinte societatea în înde-
plinirea acestor atribuţii, fie împreună, fie 
separat. Oricare dintre împuterniciţii 
noştri are puteri egale şi poate să acţio-
neze în numele şi pe seama societăţii 
pentru a întocmi şi a semna toate docu-
mentele necesare şi a îndeplini toate 
formalităţile cerute de legile române în 
faţa Registrului Comerţului, a autorită-
ţilor fiscale sau în faţa oricărei autorităţi 
sau instituţii, în legătură cu aducerea la 
îndeplinire a oricăreia din rezoluţiile 
aprobate de Adunarea Generală Ordi-
nară din data de 19.11.2018 în limitele şi 
în condiţiile impuse de Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor, incluzând 
îndeplinirea formalităţilor necesare 
pentru înregistrarea şi publicarea proce-
sului-verbal al Adunării Generale a 
Acţionarilor sau a hotărârilor emise sau 
extras/extrase din acestea cu autorităţile 
competente. Împuterniciţii pot delega în 
parte sau în totalitate împuternicirea fie 
unui salariat al societăţii, fie unei terţe 
părţi. a)Mădălina Juncu, în calitate de 
avocat, cetăţean român, identificată cu 

CI seria NT, nr.951146, eliberată de 
SPCLEP Roman, la 31.07.2017, având 
CNP: 2910726226779 şi/sau b)Mocanu 
Cosmin Alexandru, în calitate de avocat, 
cetăţean român, identificat cu CI seria 
RD, nr.692196, eliberata de SPCEP 
Sector 3, la data de 10.11.2010, având 
CNP: 1811004410017. Notă: Accesul 
acţionarilor la ambele Adunări Generale 
în cadrul sălii de şedinţă se va face pe 
baza prezentării buletinului de identitate. 
Intrarea în sala de şedinţă se va face între 
orele 10.00-10.45. Din motive organizato-
rice, acţionarii sunt rugaţi să confirme 
participarea la adunarea mai sus-menţi-
onată la nr.de telefon: 0799.994.834, între 
orele 9.30-12.30, luni-vineri. Eventualele 
procuri pentru reprezentarea acţionarilor 
la Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor vor fi depuse în original cu 48 de 
ore înainte de adunare, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului la vot în 
adunarea respectivă. Procurile vor fi 
reţinute de Societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în proce-
sul-verbal. Ivaylo Naydenov, Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie Mondelez 
Romania SA.

LICITAȚII  
l S.C. Flasim Com S.R.L, prin lichidator 
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian, cu 
sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr.65, judetul 
Prahova scoate la vanzare prin licitatie 
publica cu strigare teren intravilan arabil 
situat in Boldesti - Scaeni, jud. Prahova 
in suprafata de 2.235 m.p. tarlaua 50, 
parcela A 2572/62 la pretul de 71.261,40 
lei la care se adauga cota de TVA 
conform legislatiei in vigoare. Licitatia 
pentru bunul imobil se va tine la sediul 
lichidatorului in data de 31.10.2018 ora 
15.00, iar in cazul in care bunul nu va fi 
adjudecat de la prima licitatie, aceasta va 
fi reprogramata pentru 07.11.2018, 
14.11.2018, 21.11.2018, 28.11.2018, 
05.12.2018 , 12.12.2018, 19.12.2018, 
09.01.2019, 16.01.2019, aceeasi ora si 
aceeasi locatie. Inscrierea se va efectua cu 
48 de ore inainte de data inceperii licita-
tiei. Relatii suplimentare la sediul lichi-
datorului si la numerele de telefon: 
0722267433, 0733723417, avciprian-
rusu@gmail.com.

l SCM Tromet prin administrator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică proprietate imobi-
liară compusă din constructia C3 Hala 
turnatorie in regim de P+1E cu Sc = 
806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su = 
938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la 
prețul de 646.640 lei (scutit de TVA). 
Terenul intravilan pe care se află ampla-
sată construcția este proprietate de stat şi 
nu face obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în 29.10.2018, ora 14/00 la sediul 
administratorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, 
tel/fax 0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de prezentare 
în suma de 1.000 lei + TVA de la sediul 
administratorului judiciar şi vor depune 
taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei.

l Municipiul Roman, CIF: 2613583, cu 
sediul în Piaţa Roman-Vodă nr.1, 
Roman, judeţul Neamţ, persoană de 
contact: Luminiţa Dima - serv. Achiziţii 
Publice (cam.45), email: investitii@
primariaroman.ro, tel./fax 0233-208608, 
tel. 0233741119 (int.148), anunţă organi-
zarea unei licitaţii publice deschise, 
c o n f o r m  H . C . L .  R o m a n  n r. 
205/27.09.2018, pentru concesionarea pe 
durata de 10 ani a două spații situate în 
Ambulatoriul de Specialitate Roman,  str. 
Tineretului, nr.28, aflate în proprietatea 
publică a Municipiului Roman, în scopul 
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prestării de servicii medicale, respectiv: 
camera nr. 64, (suprafaţă 24,37 mp, etaj 
II) și camera nr. 37, (suprafaţă 31,60 mp, 
etaj I), la care se adaugă suprafaţa 
aferentă din spaţiile comune în cotă parte 
indiviză. Cost caiet de sarcini 50 lei și se 
poate obține în perioada: 29.10-
12.11.2018, cu plata la casieria conceden-
tului (cam.15, parter). Documentele 
necesare pentru participarea la licitaţie: 
1. Pentru persoane juridice:  - Declaraţie 
pe propria răspundere că firma nu este în 
stare de faliment, nu face obiectul proce-
durii de lichidare, etc; - Copie Certificat 
înmatriculare Oficiul Registrului Comer-
ţului sau alte acte echivalente pentru 
înfiinţarea și acordarea personalităţii 
juridice, precum și copie de pe certificatul 
de înregistrare fiscală; - Certificatul 
constatator emis de O.R.C. sau alte acte 
din care să reiasă că se poate desfășura 
activitate medicală sau conexă actului 
medical obținut de la autorităţile compe-
tente în domeniul sănătăţii; - Dovada că 
are angajat sau cu contract de colaborare 
- personal de specialitate care prestează 
activitate medicală sau conexă actului 
medical, cu specialitatea pentru care se 
declară că se va concesiona spațiul; - 
Certificate constatatoare privind îndepli-
nirea obligaţiilor exigibile de plată a 
impozitelor și taxelor locale și de stat, 
inclusiv a C.A.S. 2. Pentru persoane 
fizice: - Autorizaţie de liberă practică 
pentru activitatea medicală sau conexă 
actului medical cu specialitatea ce se va 
presta, pentru care se declară că se va 
concesiona spațiul; - Copie act identitate; 
- Certificate atestare fiscală privind impo-
zite și taxe locale și de stat, inclusiv a 
C.A.S. 3. Dosarul va cuprinde documen-
tele solicitate în Caietul de sarcini, 
respectiv: - cererea de înscriere la licitație 
; - documentele de la pct.1 sau 2 de mai 
sus; - dovada cumpărării caietului de 
sarcini; - dovada constituirii garanţiei de 
participare la licitaţie = 500 lei/spațiu; - 
taxa participare la licitatie = 500 lei/
spațiu. Dosarul de înscriere se va depune 
la Biroul Unic-Municipiul Roman 
(parter), Piaţa Roman-Vodă, nr.1 – până 
la data de 15.11.2018, ora 16.00. Data 
limită pentru solicitare clarificări: 
12.11.2018, ora 14.00. Garanția și taxa de 
participare la licitaţie se vor achita la 
casieria Municipiului Roman. Licitaţia 
cu strigare se va desfășura la sediul 
Municipiului Roman, sala ședinţe, în 
ziua de 16.11.2018, ora 14,00. Criteriul de 
atribuire al contractului de concesiune: 
cel mai mare nivel al redevenţei. Denu-
mirea instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute: Tribunalul Neamţ 
- Secţia contencios-administrativ, B-dul 
Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, jud. 
Neamţ, conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările ulterioare.

l Administraţia Naţională „Apele 
Române”- Administraţia Bazinală de 
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str. Cuza 
Vodă, nr.1, judeţul Bacău, cod: 600274, 
tel.0234.541.646, fax: 0234.510.050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă 

organizarea în zilele de 14-15 și 27-28 
noiembrie 2018 a licitaţiilor publice cu 
ofertă în plic închis privind închirierea 
de bunuri imobile, terenuri situate în 
albiile minore ale râurilor, pe raza jude-
ţelor Bacău, Suceava, Botoșani, Neamţ, 
Iași, Vrancea, Galaţi și Buzău. Închiri-
erea are ca scop exploatarea de agregate 
minerale în vederea regularizării și 
reprofilării albiei, pentru asigurarea 
scurgerii optime în albie. Durata închiri-
erii este de 24 de luni. Garanţia de 
participare este de 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale. Valoarea 
minimă a chiriei anuale este de 0,60Lei/
mp/an, pentru fiecare dintre bunurile 
imobile. Licitaţiile se vor derula astfel: 
În data de 14 noiembrie 2018: Judeţul 
Vrancea, Râul Milcov: Păun/Odobești și 
Vîrteșcoiu- 13.757mp; Broșteni/Odobești 
și Broșteni- 92.353mp; Râul Şușiţa: 
Amonte Cimitirul Nemţesc/Panciu și 
Ţifești- 23.428mp; Ţifești/ Ţifești și 
Panciu- 32.007mp; Cimitirul Nemţesc /
Ţifești- 43.929mp; Râul Putna: Aval 
Răchitosu 2/Vânători și Garoafa- 
56.143mp; Ivăncești  /Bolotești- 
112.883mp; Râul Domoșiţa: Domoșiţa/
Ruginești- 65.612mp; Râul Siret: 
Burcioaia/Ploscuţeni- 54.090mp; Aval 
Burcioaia/Ploscuţeni și  Adjud- 
58.303mp; Ploscuţeni/Ploscuţeni- 
36.888mp; 
Vadu Roșca /Vulturu- 13.890mp; Aval 
Vadu Roșca/Vulturu și Liești- 22.676mp; 
Vulturu/Vulturu și Ivești- 26.676mp; 
Suraia /Suraia- 19.244mp. Judeţul 
Galaţi, Râul Siret: Amonte Biliești/
Movileni- 34.975mp; Cotu Ghiolului/ 
Suraia și Umbrărești- 27.128mp. 
Judeţul Buzău, Râul Rm.Sărat: Amonte 
Râmnicul Sărat /Râmnicu Sărat- 
7.433mp; Aval Podgoria/Podgoria- 
8.081mp. În data de 15 noiembrie 2018: 
Judeţul Suceava, Râul Siret: Corni 
Jugaru 1/Fântânele- 14.500mp; Râul 
Suceava: Nisipitu/Ulma- 4.500mp; 
Brodina /Brodina- 16.000mp; Vicovu de 
Jos Motel/Vicovu de Jos- 16.000mp; 
Vicovu de Jos 2/Vicovu de Jos- 
28.000mp; Laura/Vicovu de Sus- 
10.000mp; 
Luncușoara 2/Udești- 20.000mp; 
S l o b o z i a / G r ă n i c e ș t i  - 
 10.500mp; Râul Moldova: Curături/
Păltinoasa- 35.000mp; Oniceni amonte/
Forăști- 40.000mp; Sasca amonte confl./
Cornu Luncii- 15.000mp; Capu 
Câmpului/Capu Câmpului- 25.300mp; 
Vadu Moldovei 1/Vadu Moldovei- 
20.000mp. Judeţul Botoșani, Râul Siret: 
Corni Ţigăneasa mal drept/Corni- 
16.120mp; Tudora /Tudora- 18.000mp. 
În data de 27 noiembrie 2018: Judeţul 
Neamţ, Râul Moldova: Gherăești 1/
Gherăești- 76.394mp; Tupilaţi/Tupilaţi- 
66.780mp; Văleni/Văleni și Tupilaţi- 
44.800mp; Râul Cracău: Cracău pod/
Bodești- 60.000mp; Râul Bistriţa: Podo-
leni/Podoleni- 10.000mp; Frunzeni pod/
Costișa- 70.000mp; Râul Siret: Bașta 
amonte/Ion Creangă ș i  Horia- 
36.000mp; Bașta/Ion Creangă și Horia- 
17.838mp; Recea 3/Secuieni, Ion 
Creangă și Horia- 35.000mp; Icușești 3/

Icușești și Filipești- 85.000mp; Râul 
Ozana: Dumbrava Timișești pod/
Dumbrava- 60.000mp; Pâţâligeni 1/
Pipirig- 14.303mp; Pâţâligeni 2/Pipirig- 
73.191mp; Lunca Nemţișor/Vână-
tori-Neamţ și Tg.Neamţ- 80.550mp; 
Târgu Neamţ 1/Târgu Neamţ- 
100.125mp; Târgu Neamţ 2/Târgu 
Neamţ- 43.765mp; Vânători 2/Vână-
tori-Neamţ- 10.000mp. În data de 28 
noiembrie 2018: Judeţul Iași, Râul Siret: 
Sima 4/Stolniceni Prăjescu- 30.000mp; 
Cozmești  /Stolniceni Prăjescu- 
20.000mp; Lespezi 1/Lespezi- 40.000mp; 
Mogoșești 1/Mogoșești Siret- 45.000mp; 
Judeţul Bacău, Râul Siret: Aval Costei/
Letea Veche- 10.500mp; Dospinești/
Buhoci și Letea Veche- 24.000mp; Holt/
Letea Veche- 44.100mp; Radomirești 3/
Letea Veche și Buhoci- 17.200mp; Aval 
Şenalizare Galbeni 2/Faraoani- 
25.000mp; Faraoani 2/Faraoani- 
19.000mp; Aval baraj Răcăciuni/Parava 
și Pâncești- 70.000mp; Confluenţă 
pr.Drăgușani/Orbeni- 40.000mp; Aval 
baraj Berești- Sascut 2/Tătărăști și 
Adjud- 130.000mp; Râul Trotuș: 
Urechești/Urechești- 50.000mp; Râul 
Tazlău: Scăriga/Livezi- 17.000mp; Aval 
P o i a n a / H e l e g i u  - 
 10.000mp; Slobozia/Onești- 8.000mp. 
Tot în data de 15 noiembrie 2018 va fi 
scoasă la licitaţie: -Suprafaţa de 
2.203mp albie minoră râu Tazlăul Sărat 
pe raza UAT Zemeș, judeţul Bacău, la 
preţul de 0,24Lei/mp/lună, garanţia de 
participare fiind de 635,00Lei, în scopul 
reabilitării drumului de acces sector 
Geamăna, pentru o perioadă de 10 ani. 
Facem precizarea că: -pentru perime-
trele situate în albia minoră a râului 
Siret pe raza judeţului Bacău, incluse în 
Situl Natura 2000 ROSCI 0434 -„Siretul 
Mijlociu”, respectiv Aval Costei, Dospi-
nești, Holt, Radomirești 3, în procesul de 
reglementare a activităţii ce urmează a 
se desfășura pe fiecare dintre aceste 
perimetre se impune respectarea condi-
ţiilor stabilite de Agenţia de Protecţia 
Mediului Bacău, respectiv a prevederilor 
HG nr. 445/2009, privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, precum și 
prevederile privind evaluarea adecvată 
conform art.28 alin.2 din OUG 
nr.57/2007, privind regimul ariilor natu-
rale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu 
completările și modificările ulterioare; 
-pentru perimetrele situate în Siturile 
Natura 2000 ROSCI 0365 -Râul 
Moldova, între Păltinoasa și Ruși și 
ROSCI 0363 -Râul Moldova între 
Oniceni și Mitești, respectiv Curături, 
Oniceni Amonte, Sasca Amonte Conflu-
enţă, Capu Câmpului, Vadu Moldovei 1, 
conform prevederilor Regulamentelor 
acestor arii protejate aprobate prin 
Ordinul MMAP nr.1640/2016 și Ordinul 
MMAP nr. 1570/2016, este interzisă 
activitatea de exploatare a agregatelor 
minerale, precum și efectuarea de activi-
tăţi conexe în perioada 01 aprilie-31 
iulie; -pentru perimetrele situate în Situl 
Natura 2000 ROSCI 0364 -Râul 
Moldova, între Tupilaţi și Roman, 
respectiv Gherăești 1, Tupilaţi, Văleni, 
conform prevederilor Regulamentului 
acestei arii protejate aprobat prin 
Ordinul MMAP nr.1554/29.07.2016, este 
interzisă activitatea de exploatare a 
agregatelor minerale, precum și efectu-
area de activităţi conexe în perioada 01 
aprilie-01 octombrie; -pentru perime-
trele situate în Situl Natura 2000 
ROSPA 0072 -„Lunca Siretului 
Mijlociu”, respectiv Bașta Amonte, 
Bașta, Recea 3, Icușești 3, Cozmești, 
Mogoșești 1, conform prevederilor 
Planului de management aprobat prin 
Ordinul MMAP nr.1971/14.12.2015, este 
interzisă activitatea de exploatare a 
agregatelor minerale, precum și efectu-

area de activităţi conexe în perioada 15 
martie-15 august; -pentru perimetrul 
Nisipitu situat în Situl Natura 2000 
ROSPA 0089 -„Obcina Feredeului” în 
procesul de reglementare a activităţii ce 
urmează a se desfășura se impune 
respectarea prevederilor Planului de 
management al acestei arii protejate, 
aprobat prin Ordinul MMAP nr. 
1040/2016; -pentru perimetrele situate în 
Situl Natura 2000 ROSPA 0071 -„Lunca 
Siretului Inferior”, respectiv Burcioaia, 
Aval Burcioaia, Ploscuţeni, Vadu Roșca, 
Aval Vadu Roșca, Vulturu, Suraia, 
Amonte Biliești, Cotu Ghiolului, în 
procesul de reglementare a activităţii ce 
urmează a se desfășura, se impune 
respectarea prevederilor Planului de 
management al acestei arii protejate, 
aprobat prin Ordinul MMAP nr. 
949/2016. Pentru perimetrele situate în 
siturile Natura 2000: -ROSCI0379 
-„Râul Suceava”, respectiv Vicovu de 
Jos Motel, Vicovu de jos 2, Laura; 
-ROSCI0380 -„Râul Suceava Liteni”, 
respectiv Luncușoara 2; -ROSCI0378 
-„Râul Siret între Pașcani și Roman”, 
respectiv Sima 4, Cozmești, Mogoșești 1; 
-ROSPA0063 -„Lacurile de acumulare 
Buhuși -Bacău -Berești”, respectiv 
Confluenţă Pr.Drăgușani, în procesul de 
reglementare a activităţii ce urmează a 
se desfășura pe fiecare dintre aceste 
perimetre se impune respectarea condi-
ţiilor stabilite de Agenţia de Protecţia 
Mediului. De asemenea, pentru toate 
perimetrele situate în ariile naturale 
protejate mai sus amintite, facem urmă-
toarea menţiune: Obligaţia obţinerii 
actelor de reglementare în domeniul 
mediului cade în sarcina locatarului. 
Prin participarea la procedura de închi-
riere acesta își asumă integral toate 
riscurile legate de neobţinerea acestor 
acte și nu va putea solicita locatorului 
(ABA Siret) restituirea valorii chiriei 
datorate de la data încheierii contrac-
tului. Garanţia de participare poate fi 
constituită sub forma unei scrisori de 
garanţie bancară eliberată de o bancă 
din România în favoarea unităţii loca-
toare sau a unui ordin de plată, 
confirmat prin extras de cont, în contul: 
RO51TREZ0615005XXX013935 
-Trezoreria Bacău, CIF: 33839263. 
Condiţiile de participare sunt precizate 
în caietul de sarcini. Ofertele vor fi 
depuse astfel: -Pentru bunurile imobile 
licitate în data de 14.11.2018, oferta va fi 
depusă în data de 14.11.2018, până la 
ora 9.30, plicurile urmând a fi deschise 
în aceeași zi, la ora 10.00; -Pentru bunu-
rile imobile licitate în data de 
15.11.2018, oferta va fi depusă în data 
de 15.11.2018, până la ora 9.30, plicurile 
urmând a fi deschise în aceeași zi, la ora 
10.00; Pentru bunurile imobile licitate în 
data de 27.11.2018, oferta va fi depusă 
în data de 27.11.2018, până la ora 9.30, 
plicurile urmând a fi deschise în aceeași 
zi, la ora 10.00; -Pentru bunurile imobile 
licitate în data de 28.11.2018, oferta va fi 
depusă în data de 28.11.2018, până la 
ora 9.30, plicurile urmând a fi deschise 
în aceeași zi, la ora 10.00. Caietul de 
sarcini, în valoare de 1.250,00Lei, poate 
fi achiziţionat de la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Siret -biroul Patri-
moniu sau cu ordin de plata în contul: 
RO69TREZ061502201X013928 -Trezo-
reria Bacău, CIF: RO18264854, înce-
pând cu data de 29.10.2018 și până în 
ziua anterioară desfășurării licitaţiilor. 
Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 
90 de zile de la data deschiderii acesteia. 
Prezentul anunţ este postat pe site-ul: 
www.rowater.ro/dasiret, la rubrica 
Anunţuri -Licitaţii Active.

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie student emisa de 
Facultatea de Interpretare Muzicala pe 

numele Neamțu Sergiu Dan. Declar 
nula.

l SC AL -DI Fashion Distribution SRL, 
cu sediul în București, sector 5, B-dul 
Libertăţii nr. 20, bl.103, ap. 50, sc.3, et.6, 
cu J40/10910/2009, CUI 26208235, 
pierdut certificat de înregistrare. Îl 
declar nul.

l SC Ideal Business Group SRL, cu 
sediul în Jud. Ilfov, comuna Clinceni, 
sat Ordureanu, str. Drumul Obștii nr. 42, 
parter, camera nr. 2, cu J23/879/2014, 
CUI 17982112, pierdut certificat consta-
tator pentru punctul de lucru situat în 
București, sector 4, B-dul Metalurgiei nr. 
132, pe holul de la parterul clădirii. Îl 
declar nul.

l SC Invest -RO & Work Grup SRL cu 
sediul București, sector 2, str. Popa 
Nicolae, nr.8, bl. 24, sc.3, et.1, ap. 39, cu 
J40/10577/2004, CUI 16558020, pierdut 
certificat de înregistrare. Îl declar nul.

l SC DE GE BE Consult SRL cu sediul 
în Jud. Ilfov, oraș Voluntari, str. 
Costache Radu nr. 66, cu J23/509/2007, 
CUI 16723853, pierdut certificat consta-
tator pentru sediu social. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistare seria 
B nr. 3385177 eliberat de ORC Mehe-
dinți la data de 21.03.2017 pe numele 
Călescu G. Anamaria Luiza- P.F.A. Se 
declară nul.

l Pierdut atestat manager transport 
persoane , nr 15894 emis de ARR Tulcea 
pe numele Stefan Viorel. Il declar nul.

l Declar pierdut Certificatul Consta-
tator pentru punctul de lucru din Bucu-
rești, Sectorul 1, Calea Dorobanţilor, 
nr.126-130, parter și subsol, bloc 8, 
aparţinând Leonardo Optics SRL, cu 
sediul social în București, Sector 1, str.
Ion Câmpineanu, nr.11, et.4, modul Q, 
camera 407, din cadrul spaţiului având 
codul 4.03, situat în incinta Centrului de 
birouri Union International Center, 
J40/8848/2015, CUI: 34790869. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut Certificate de competenţă 
profesională pentru transport rutier 
marfă și Certificat de competenţă profe-
sională pentru transport rutier de 
persoane pe numele Golumbeanu Ana- 
0762.699.185.

l Subscrisa SC Datib Concept Tour 
SRL cu J40/6688/2013, declara pierdut 
Certficat de Înregistrare la ONRC nr. 
2760630. Îl declara nul.

l Societatea 2na Farm SRL, cu sediul în 
București, str.Complexul Agroindustral 
Unirea, nr.2, sector 3, CUI: RO7041415, 
J40/1333/2002, anunță pierderea Certifi-
catelor constatatoate emise în temeiul 
art.17 indice 1 alin.1 lit.c) din Legea 
nr.359/2004 pentru punctele de lucru din 
Complexul Agroindustral Unirea, nr. 2, 
sector 3 și din Str.Mămulari, Nr.2, Bloc 
C1, parter, sector 3.

l Century Investments SRL, cu sediul 
Petroșani, str.Constantin Mille, bloc 4, 
scara 1, etaj 1, ap.6, Hunedoara, Regis-
trul Comerţului J20/1800/208, CUI: 
2779596, anunţă pierderea Certificatului 
constatator emis pentru sediul social și 
terţi nr.64424/20.11.2008. Îl declarăm 
nul.

l Pierdut certificat constatator tip 
model 3 nr. 28937 eliberat la 15.09.2008 
de O.N.R.C. Tulcea, aparținând S.C. 
Samtori Agro SRL, CUI 23359624, cu 
sediul în loc. Turda, jud. Tulcea. Se 
declară nul.

 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. 
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului S.C. MALITRANS S.R.L., prin Sentința civilă 
nr. 99/JS/CC/11.10.2018 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a 
II-a Civilă, în Dosarul 2668/115/2018.
  Debitorul SC MALITRANS SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute 
la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului SC MALITRANS SRL cu sediul social în localit. 
Reșița, A. Crizantemei, nr. 2, sc.2, parter, ap. 4, jud. Caraş-Severin, Număr 
de ordine în Registrul Comerţului J11/225/2007, CUI 21248603 trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din 
data de 26.11.2018. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 
200 lei.


