
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Miercuri, 31 octombrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei
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GATA!
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OFERTE SERVICIU
l Liceul Tehnologic de Marină Galaţi, 
cu sediul în localitatea Galaţi, judeţul 
Galaţi, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant, pe perioadă nedeterminată, de 
administrator financiar -0,5 post. 
Data-limită pentru depunerea dosarelor 
este 05.11.2018, ora 14.00. Relaţii supli-
mentare la sediul şi pe site-ul unităţii 
şcolare. Tel.0236.417.421.

l Societatea Curent Metal SRL, cu 
sediul în mun.Târgovişte, bld.Libertății, 
nr.2, clădire Mondial, spațiul 12-13, jud.
Dâmbovița, J15/1375/2017, CUI: 
37267059, angajează secretar -Departa-
mentul Administrativ. Persoanele inte-
resate pot aplica până la data de 06 
noiembrie 2018, prin depunerea unei 
cereri la sediul societății. Cerințe: 
-cunoaşterea limbii turce, scris şi vorbit 
-nivel avansat; -cunoştințe de operare 
PC; -studii medii/superioare finalizate 
cu diplomă de absolvire; -abilități de 
comunicare şi inter-relaționare; -corecti-
tudine, punctualitate, spirit de iniția-
t i v ă ,  f l e x i b i l i t a t e ,  a s u m a r e a 
responsabilității. Se oferă salariu moti-
vant şi posibilitatea de promovare.

l Central National de Calificare si 
Instruire Feroviar - CENAFER, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea urma-
toarelor posturi: -2 posturi Expert IA 
-Serviciul Miscare -Comercial; -2 
posturi Expert IA-Serviciul Infrastruc-
tura din care unul specialitatea Insta-
latii si unul specialitatea Linii; -1 post 
Expert IA -Serviciul Formare Profesio-
nala si Metodologie specialitatea Misca-
re-Comercial;  -1 post Expert I 
A-Serviciul Dezvoltare Comercial. 
Conditii: -studii superioare de speciali-
tate, -vechime in specialitate 7 ani. 
Concursul se va desfasura in data de 
22.11.2018 ora 10,oo la sediul 
CENAFER, din Calea Grivitei nr. 343  
sector 1. Data limita de depunere a 
dosarelor: 15.11.2018, ora 16,oo. Infor-
matii suplimentare pe pagina de 
internet: www.cenafer.ro. Persoana de 
contact: doamna Nica Rozalia, tel. 
0758.886.123

l Central National de Calificare si 
Instruire Feroviar - CENAFER, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea urma-
toarelor posturi: -1 post Expert IA  
–Compartimentul Programare si Acte 
de Studii; -1 post Expert IA -Serviciul 
Formare Profesionala si Metodologie; -1 
post Referent I A-Serviciul Logistica 
Didactica si Administrativ. Conditii: 
-studii superioare de specialitate, 
-vechime in specialitate 7 ani pentru 
toate posturile. Concursul se va desfa-
sura in data  de 22.11.2018 ora 10,oo la 
sediul CENAFER, din Calea Grivitei 
nr. 343  sector 1. Data limita de depu-
nere a dosarelor: 15.11.2018, ora 16,00. 
Informatii suplimentare pe pagina de 
internet: www.cenafer.ro. Persoana de 
contact: doamna Nica Rozalia, tel. 
0758.886.123

l Central National de Calificare si 
Instruire Feroviar - CENAFER, organi-

zeaza concurs/examen prin promovare  
pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 
-1 post Director CCIPTFT-Timisoara; 
-1 post Director CCIPTFT-Constanta; 
-1 post Director Directia Coordonare 
Programe. Conditii: -studii superioare 
de specialitate,-vechime in specialitate 9 
ani. Concursul se va desfasura in data  
de 22.11.2018 ora 10,oo la sediul 
CENAFER , din Calea Grivitei nr. 343  
sector 1. Data limita de depunere a 
dosarelor: 15.11.2018, ora 16,00. Infor-
matii suplimentare pe pagina de 
internet: www.cenafer.ro. Persoana de 
contact: doamna Nica Rozalia , tel. 
0758.886.123

l Primăria comunei Beciu, județul 
Teleorman, organizează concurs în data 
de 22.11.2018, ora 10.00 (proba scrisă) şi 
23.11.2018, ora 10.00 (proba practică) la 
sediul primăriei, concurs în vederea 
ocupării funcției contractuale de şofer 
profesionist. Condițiile de participare 
sunt următoarele: posesor permis de 
conducere, categoriile B, C şi E, 
vechime în muncă şi de conducător 
auto de minim 5 ani. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul primă-
riei comunei Beciu, până la data de 
14.11.2018, orele 16.00. Relații supli-
mentare la telefon 0247356918.  

l Institutul Naţional de Cercetare-Dez-
voltare pentru Ştiinţe Biologice Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, sector 6, 
Spl.Independenţei, nr.296, având ca 
obiect de activitate cercetare-dezvoltare, 
în conformitate cu HG 2082/2004, 
pentru aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al INCDSB, 
anunţă scoaterea la concurs a 9 posturi 
specifice activităţii de cercetare ale insti-
tutului după cum urmează: -un post CS 
I -domeniul Biotehnologii; -un post CS I 
-domeniul Informatică; -un post CS II 
-domeniul Statistică şi Cibernetică; -un 
post CS II -domeniul Ingineria Resur-
selor Vegetale şi Animale; -un post CS 
III -domeniul Chimie; -un post CS 
-domeniul Bioanaliză; -un post CS 
-domeniul Biologie; -un post ACS 
-domeniul Biologie; -un post ACS 
-domeniul Informatică. Organizarea 
concursului se face în conformitate cu 
prevederile Legii 319/2003, privind 
Statutul personalului de cercetare-dez-
voltare. Data-limită a depunerii cere-
rilor de înscriere şi a dosarelor: 
30.11.2018. Regulamentul de concurs, 
bibliografia, precum şi alte informaţii 
utile privind organizarea concursului le 
puteţi afla la sediul institutului sau la 
tel. 021.220.77.80.

l Anunț. Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului 
B u z ă u ,  î n  t e m e i u l  H . G .  n r. 
286/23.03.2011 Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  următoarelor 
posturi (funcţie contractuală): 1 post 

asistent medical PL principal-perioadă 
nedeterminată -la Căminul pentru 
persoane vârstnice „Alecu Bagdat” 
Rm.Sărat, astfel: Dată limită depunere 
dosare, în data de 14.11.2018; Selecţie 
dosare, în data de 16.11.2018, ora 10,00; 
Probă scrisă, în data de 23.11.2018, ora 
10,00; Interviu, în data de 29.11.2018, 
ora 10,00; Condiții: studii postliceale 
sanitare absolvite cu diplomă; studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; certi-
ficat de grad principal emis de Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România; 5 ani vechime ca asistent 
medical. Persoană de contact: Moldo-
veanu Daniela-tel.0238/711051. Dosa-
rele vor fi depuse până la data de  
14.11.2018, ora 16:30. Toate probele se 
desfaşoară la sediul instituţiei din  mun. 
Buzău, strada Bistriţei nr.41, jud.Buzău.

l Institutul Naţional de Gerontologie şi 
Geriatrie „Ana Aslan”, cu sediul în 
Bucureşti, str.Căldăruşani, nr.9, sector 
1, Bucureşti, cod fiscal 4283333, organi-
zează concurs, în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante contractuale, 
pe perioadă nedeterminată, cu respec-
tarea condițiilor generale şi specifice în 
vigoare: 1 post asistent medical BFT 
debutant (PL) -Laborator RMFB, sediul 
Otopeni: diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, fără vechime 
în specialitate; 1 post infirmieră (G) 
-Secţia I, sediul Otopeni: şcoală gene-
rală, curs de infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănă-
tăţii -Direcţia generală resurse umane şi 
certificare, minim 6 luni vechime în 
specialitate; 1 post asistent medical 
generalist (PL) -Secţia II, sediul 
Otopeni: diplomă de şcoală sanitară 
postliceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, minim 6 luni 
vechime în specialitate; 1 post şef 
Serviciu RUNOS gr.II (S): diplomă de 
licență, studii superioare de lungă 
durată în domeniul economic, vechime 
minim 5 ani în resurse umane, în 
sistemul sanitar, minim 5 ani experienţă 
în coordonare personal, cursuri de 
perfecționare în domeniul leadership şi 
managementul resurselor umane, certi-
ficat care să ateste capacitatea de evalu-
ator în sistemul formării profesionale, 
certificat competențe informatice utili-
zare calculator; 1 post şef Birou Tehnic 
gr.II (S): diplomă de licență inginer, 
studii superioare de lungă durată, 
minim 5 ani vechime în specialitatea 
inginer, departament tehnic, minim 5 
ani experienţă în coordonare personal, 
minim un an în sistemul sanitar, certi-
ficat competențe informatice utilizare 
calculator, documente care să ateste 
capacitatea de a coordona echipe. 
Condițiile generale de ocupare a postu-
rilor sunt prevăzute la art.3 din HG 
nr.286/2011. Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 22.11.2018, ora 10.00, şi 
interviul în data 26.11.2018, ora 10.00, 

în str.Căldăruşani, nr.9, Sector 1, Bucu-
reşti. Dosarele de concurs vor conține 
documentele prevăzute la art.6 din HG 
286/2011 şi se pot depune până la data 
de 14.11.2018, ora 15.00, la sediul Insti-
tutului din str.Căldăruşani, nr.9, Sector 
1. Informaţiile referitoare la organi-
zarea şi desfăşurarea concursului, bibli-
ografia şi după caz, tematica, calendarul 
de desfăşurare a concursului sunt 
afişate la sediul Institutului, pe pagina 
de internet: www.ana-aslan.ro şi 
portalul: posturi.gov.ro. Relații supli-
mentare la tel.031.805.93.01-05, int.123.

l Anunţ privind organizarea concur-
sului/examenului de încadrare pe 
durată nedeterminată a 2 posturi de 
personal civil contractual: I. În acord cu 
prevederile Memorandumului de 
Guvern nr. C (S) 105 din 12.01.2018, 
aprobat în şedința Guvernului din data 
de 22.02.2018, privind încadrarea prin 
concurs sau examen, a unor posturi 
vacante sau temporar vacante din struc-
turile Ministerului Apărării Naționale, 
potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din 
O.U.G nr. 90/2017 privind unele măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi comple-
tarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 80/2018, 
Unitatea Militară 02574 Bucureşti orga-
nizează concurs/examen pentru înca-
drarea, pe durată nedeterminată, a 2 
posturi de „manipulat bunuri / M; G” 
vacante, în cadrul microstructurii 
personal de deservire la popota Forma-
ției logistică din Căminul militar 
„Sinaia” al Complexului militar de 
instruire, reprezentare şi tranzit 
„Munte”, prevăzute cu studii generale 
(minim 8 clase) sau liceale cu diplomă 
de bacalaureat. II.Data -limită până la 
care se pot depune dosarele de concurs 
este: 15.11.2018 ora 14.00. III.Dosarele 
de concurs se depun la sediul Unităţii 
Militare 02574 Bucureşti din B-dul. 
Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6. IV.
Tipul probelor de concurs/examen, data 
şi ora desfăşurării acestora: -proba 
practică în data de: 22.11.2018, ora 
11.00. -interviul în data de: 28.11.2018, 
ora 11.00. V.Probele de concurs/examen 
se desfăşoară la sediul din Aleea Haidu-
cului, nr. 5-7, Bucureşti, sector 6. VI.
Secretariatul comisiilor de concurs/
examen este asigurat de p.c.c. Ilie 
Viorica, telefon 021.319.58.58, int. 2217. 
VII.Prezentarea la post în data de 
20.12.2018. VIII.Detalii privind condi-
ţiile generale şi specifice necesare pentru 
ocuparea posturilor, bibliografia şi 
tematica de concurs se pot obţine de pe 
portalul posturi.gov.ro, pagina de 
internet „smg.mapn.ro/cli/index.html”, 
la sediul Unităţii Militare 02574 Bucu-
reşti din B-dul. Drumul Taberei, nr. 7B, 
sector 6 sau la secretariatul comisiei de 
concurs. 

l Primăria Comunei Giuvărăşti, cu 
sediul în localitatea Giuvărăşti, strada 
Principală, nr.101, judeţul Olt, organi-
zează concurs ,  conform Legi i 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de: inspector, de 
execuţie, clasa I şi gradul profesional 
debutant, 1 post. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei 

Giuvărăşti astfel: -Proba scrisă în data 
de 03.12.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 05.12.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii superioare, finali-
zate cu diplomă de licență; -vechime: nu 
este cazul. Alte condiții obligatorii: -are 
cetăţenia română şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, scris 
şi vorbit; -are vârsta de minim 18 ani 
împliniţi; -are capacitatea deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate cores-
punzătoare funcţiei publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate; -îndeplineşte 
condiţiile de studii prevăzute de lege 
pentru funcţia publică; -îndeplineşte 
condiţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice; -nu a fost condamnată 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanității, contra statului sau 
contra autorității, infracţiuni de 
corupţie şi de serviciu, infracţiuni care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, infrac-
ţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvâr-
şite 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 activitate de poliție poli-
tică, astfel cum este definită prin lege; 
-cunoştinţe de calculator nivel mediu 
însoţite de un act doveditor. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Giuvărăşti. Relaţii 
suplimentare şi coordonatele de contact 
pentru depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul instituție: Primăria Comunei 
Giuvărăşti. Persoană de contact: Moise 
Elena -p.Secretar,  telefon/fax: 
0249.535.601, 0249.535.950, e-mail: 
primaria.giuvarasti@yahoo.com.

l Primăria Oraşului Nehoiu, județul 
Buzău, str.Aleea Merilor, nr.2-4, site: 
primarianehoiu@yahoo.com, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante de referent, clasa III, grad 
profesional asistent, în cadrul Compar-
timentului Registru Agricol din cadrul 
Biroului Cadastru, Carte funciară şi 
agricultură. Condiţii de înscriere la 
concurs: -condițiile generale menționate 
la art.54 din Legea 188/1999; -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 1 an. Calendarul concursului: 
-Data-limită de depunere a dosarelor 
este în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, şi 
într-un ziar de largă circulație; -Selecția 
dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data-limită de depunere a dosa-
relor; -Proba scrisă: 03.12.2018, ora 
10.00; -Interviul: 06.12.2018, ora 10.00. 
Concursul se organizează la Sala de 
şedinţe a Primăriei Oraşului Nehoiu. 
Secretariatul Comisiei de concurs şi al 
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
este asigurat de către Dobre Carmen 
Monica- inspector Resurse Umane. 
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După afișarea rezultatelor obținute la 
selecția dosarelor, proba scrisă sau 
interviul, candidații nemulțumiți pot 
face contestație în termen de cel mult 
24 de ore de la data afișării rezultatelor 
selecției dosarelor, respectiv de la data 
afișării rezultatului probei scrise ori a 
interviului, la sediul Primăriei Orașului 
Nehoiu, Biroul Secretariat. Relații 
suplimentare se pot obține la nr.de 
telefon: 0238.504.548.

l Şcoala Gimnazială, Comuna Triva-
lea-Moșteni, cu sediul în localitatea 
Trivalea-Moșteni, str.Alexandriei, nr.79, 
judeţul Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei contractuale vacante 
de: administrator financiar -normă 
0,50, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Şcolii Gimnaziale, Com.Trivalea-Moș-
teni, cu următorul calendar: -Depu-
nerea  dosare lor  de  înscr iere : 
31.10.2018-13.11.2018; -Proba scrisă în 
data de 22.11.2018, ora 9.00; -Proba 
practică în data de 26.11.2018, ora 9.00; 
-Afișarea rezultatelor finale: 27.11.2018. 
Pentru participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii generale și specifice: -are 
cetăţenia română; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; -are capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are o stare de sănătate corespun-
zătoare  pos tu lu i  pentru  care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; -nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvâșirea unei infracţiuni; 
-studii în specialitatea postului: superi-
oare; -bune abilităţi de operare în 
Microsoft Office, Excel; -vechime: 
minim 1 an în specialitatea postului. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
înscriere la concurs la sediul: Şcoala 
Gimnazială, Comuna Trivalea-Moșteni, 
jud.Teleorman. Relaţii suplimentare la 
sediul: Şcoala Gimnazială, Comuna 
Trivalea-Moșteni, jud.Teleorman, 
persoană de contact: prof.Sultan Cris-
tian, telefon: 0765.607.897, fax: 
0372.254.020, e-mail: sc_trivaleamos-
teni@yahoo.com.

l Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu 
sediul în localitatea Giurgiu, Bule-
vardul Mihai Viteazul, nr.4, judeţul 
Giurgiu, organizează concurs conform 
HG 286/23.03.2011, modificată și 
completată cu HG 1027/2014, pentru 
ocuparea unui post contractual vacant 
de șofer autosanitară I, perioadă nede-
terminată, la substaţia Mogoșești. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -diplomă de bacalaureat, 
permis conducere categoria B și C, 
vechime 6 ani în specialitatea de șofer 
profesionist, certificat de ambulanţier. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituţiei în data de 22.11.2018, ora 
10.00, proba scrisă, proba practică în 
data de 26.11.2018, ora 10.00, și inter-
viul în data de 28.11.2018, ora 10.00. 
Bibliografie și relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei, telefon: 0246.212.020, 

interior: 16, fax: 0246.212.010, mobil: 
0731.137.120, e-mail: sjagiurgiu@
sjagiurgiu.ro, persoană de contact: 
Stănescu Doiniţa.

l Unitatea Militară 01871 Deveselu, cu 
sediul în localitatea Deveselu, strada 
Nicolae Bălcescu, nr.17, judeţul Olt, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de refe-
rent de specialitate debutant/S la 
Cunoaștere și Asistenţă psihologică, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 22.11.2018, ora 10.00; -interviul 
în data de 28.11.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare cu diplomă 
de licenţă, în domeniul psihologiei; 
-atestat de liberă practică în speciali-
tatea Psihologie aplicată în domeniul 
securităţii naţionale/adeverință care să 
ateste calitatea de psiholog cu drept de 
liberă practică în specialitatea Psiho-
logie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale; -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 UM 
01871 Deveselu. Relaţii suplimentare la 
sediul UM 01871 Deveselu, persoană de 
contact: plutonier adjutant principal 
Lupu Constantin, telefon: 0249.515.736.

lDirecţia Generală de Poliţie Locală și 
Control a Municipiului București orga-
nizează concurs de promovare pentru 
ocuparea funcţiei publice de conducere 
vacante de Director Executiv Adjunct, 
gradul II, din cadrul Direcției de Sigu-
ranță și Ordine Publică. Concursul se 
desfășoară la sediul instituției, situat în 
B-dul Libertăţii nr.18, bl.104, sector 5, în 
data de 11.12.2018, ora 10:00 -proba 
scrisă, interviul în termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală și Control a 
Municipiului București -Serviciul 
Resurse Umane, Securitate și Sănătate 
în Muncă, în termen de 20 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.143 din H.G. 
nr.611/2008, modificată și completată 
de H.G. nr.761/2017. Condiţiile de 
participare sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă.  -studii  de masterat sau 
postuniversitare în domeniul adminis-
traţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice, în condiţiile legii; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
-minim 7 ani; -să fie numit într-o 
funcţie publică de clasa I; -să nu aibă în 
cazierul administrativ o sancţiune disci-
plinară neradiată, în condiţiile legii. 
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa 
postului și informațiile necesare desfă-
șurării concursului se afișează la sediul 
și pe site-ul instituției: www.plmb.ro. 

Relaţii suplimentare se pot obține la 
sediul instituției, telefon 021/539.14.25, 
e-mail: resurse.umane@plmb.ro, 
persoană de contact -Mariana Enache, 
inspector.   

l Institutul Naţional de Cercetare 
-Dezvoltare pentru Optoelectronica 
INOE 2000 cu sediul în Str. Atomiștilor, 
Nr. 409, Oraș Măgurele, Jud. Ilfov 
scoate la concurs 1 post Absolvent 
studii universitare-ciclul I (Masterand/ 
Doctorand) cu contract individual de 
muncă pe durată determinată până la 
data de 31 Octombrie 2020, (fiind data 
de finalizare a Contractului Complex 
nr. 60PCCDI/2018, PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0239, cu titlul “Obţinerea 
și expertizare unor noi materiale 
biocompatibile pentru aplicaţii medi-
cale”, cu normă întreagă, și păstrarea 
acestuia pe o perioadă de cel puţin doi 
ani (01 Noiembrie 2020 -31 Octombrie 
2022) de la finalizarea proiectului, cu 
suportarea drepturilor salariale din alte 
surse, cu următoarele cerinţe: -Minim 
studii universitare de licenţă -Ciclul I în 
domeniul Fizică, Matematică și/ sau 
Ştiinţa și Ingineria Materialelor; 
-Cunoștinţe despre obţinerea de straturi 
subţiri; -Cunoștinţe despre caracteri-
zarea materialelor și/ sau suprafeţelor; 
-Cunoștinţe de operare PC și MS-office; 
editare texte și grafică computerizată; 
-Cunoștinţe obligatorii de limba 
română; -Cunoștinţe de limba engleză, 
nivel minim B1 conform Cadrului 
European Comun de Referinţă pentru 
Limbi Străine; -Abilităţi de comunicare 
și lucru în echipă. Locul desfășurării 
concursului: la sediul INOE 2000 din 
str. Atomiștilor, Nr. 409, Orașul Măgu-
rele, Jud.Ilfov, în perioada 03.12.2018 
-05.12.2018. Înscrierea la concurs se 
face în termen de 30 zile de la data 
publicării anunţului în ziar. Dosarul de 
concurs se depune la Secretariatul 
INOE 2000. Relaţii  la telefon:  
021/457.45.22.

l Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Periș (Judeţul Ilfov), scoate la concurs 
în conformitate cu H.G. nr. 286/2011, 1 
post vacant de contabil șef, un post 
vacant de magaziner și un post vacant 
de îngrijitor, corespunzător funcţiilor 
contractuale. Condiţii specifice: -pentru 
postul vacant de contabil șef, absolvenţi 
cu diplomă de licenţă al învăţământului 
superior în domeniul economic, cu 
experienţă de minimum 5 ani în specia-
litate; -pentru postul vacant de maga-
ziner, absolvenţi cu diplomă de 
bacalaureat pentru nivelul de studii 
medii; nu necesită vechime în muncă; 
-pentru postul vacant de îngrijitor, 
absolvenţi cu diplomă pentru nivel de 
studii generale; nu necesită vechime în 
muncă. Concursul se va desfășura la 
sediul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Periș în data de 22.11.2018, 
ora 11.00- proba scrisă și în data de 
28.11.2018, ora 11.00- proba de interviu, 
conform legii. Înscrierile la concurs se 
fac la biroul de resurse umane al Cămi-
nului pentru Persoane Vârstnice  Periș, 
str. Principală nr. 507, jud. Ilfov, până pe 
data de 14.11.2018, ora 16.00 .Relaţii supli-
mentare se pot obţine la tel. 021-267.08.81

l Liceul Tehnologic “Mircea Vulcă-
nescu” cu sediul în București, str. Izvo-
rului Crișului,  nr.  4,  sector 4, 
organizează concurs pentru ocuparea 1 
(unu) post contractual vacant: -1 post 
Analist (Ajutor) Programator, studii 
medii, necesită experienţă în învăţă-
mântul preuniversitar, vechime minim 
5 ani. Proba scrisă  va avea loc în 
22.11.2018, ora 10:00 la sediul unităţii. 
Proba practică va avea loc în 
23.11.2018, ora 10:00 la sediul unităţii. 
Dosarele se depun până în data de 
14.11.2018. Relaţii suplimentare: 
Girjoabă Nadia-Mihaela, telefon: 
0723583534.

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului București organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
inspector grad profesional superior, 
î n  c a d r u l  C o m p a r t i m e n t u l u i 
INSPIRE. Condiţii de participare: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime în specialitatea studiilor 
necesară exercitării funcţiei publice: 7 
ani. Desfășurarea concursului va avea 
loc la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului București, în 
data de 04 decembrie 2018 ora 10.00, 
proba scrisă. Dosarul de înscriere la 
examen trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din H.G. NR.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Dosa-
rele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, la secreta-
riatul comisiei de concurs la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului București. Condiţiile 
de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul și pe 
site-ul DRSMB www.bucuresti.insse.
ro. Relaţii  suplimentare se pot 
obţine la secretarul comisiei, Scîntei 
Elena -expert superior,  telefon 
021.313.20.81 și la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munici-
piului București.

ERATĂ  
l Erata: la anuntul din data de 
30.10.2018. Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și 
Pielărie București organizează concurs 
de atestare în grade profesionale a 
specialiștilor din activitatea de cerceta-
re-dezvoltare cu studii superioare, 
domeniul textile-pielărie, după cum 
urmează: asistent de cercetare științifică 
- se va citi: 15 posturi. Detalii la E-mail: 
certex@certex.ro sau icpi@icpi.ro. 
Te l e f o n :  0 2 1 . 3 4 0 . 4 9 . 2 8  s a u 
021.323.52.80.

CITAȚII  
l Ianicsec Mirabela este citată la Jude-
că tor ia  Caransebeș  în  Dosar 
nr.3530/208/2018.

l Se citează pârâtul Duina Ilario, de 
către reclamanta Ioan Udilă Roxana, la 
Judecătoria Pitești,  în data de 
12.12.2018, complet C3-1, în Dosarul 
nr. 11625/280/2017, având ca obiect 
stabilire domiciliu minor și pensie.

lNumitul Sfetcu Alexandru, cu 
ultimul domiciliu în Brașov, este 
chemat  în dosarul nr. 13871/197/2018 
având ca obiect divorţ, la Judecătoria 
Brașov,  SALA J2, în ziua de 
26.11.2018, ora 09:00, în calitate de 
Pârât, în proces cu Sfetcu Maria, prin 
mandatar Segneanu Adrian în calitate 
de Reclamant.

l Se citeaza numita Gradina Maria, 
fiica lui Alexandru si Petra, nascuta la 
18.06.1930, in comuna Soldanu, judetul 
Calarasi, fata de care s-a deschis proce-
dura de declarare judecatoreasca a 
mortii. Orice persoana care poate 
comunica date in legatura cu disparuta 
Gradina Maria, din comuna Soldanu, 
judetul Calarasi, este asteptata sa le 
comunice Judecatoriei Oltenita, in 
dosar nr. 4747/269/2018.

l Numita Piffel Mariana Mirela este 
chemată la data de 20.11.2018 la Jude-
cătoria Craiova în dosarul cu nr. 
5777/215/2018, complet  CMF2, ora 
09.00, în proces de divorț cu Piffel 
Edy-Cătălin.

llNumitul, Dobrea Constantin, este 
citat în data de 08.11.2018, ora 9.00, la 
Tribunalul Caraș-Severin, în dosarul 
571/273/2016**, în calitate de inti-
mat-pârât.

l Se citează numiţii Balazsan Grigore, 
Pop Ioana și Dragota Ianos în calitate 
de pârâţi, la Judecătoria Năsăud, în 
dosarul 1065/265/2018, pentru termenul 
din 11.12.2018.

DIVERSE  
l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale de insolventa 
in dosarul nr. 2425/105/2018 Tribunal 
Prahova, conform sentinței nr. 29CC 
din 10.10.2018 privind pe SC Marmet 
Serv SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 26.11.2018, întoc-
mirea tabelului preliminar al creanțelor 
17.12.2018, întocmirea tabelului defi-
nitiv 15.01.2019, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data 
20.12.2018, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Primăria Cărand, având sediul în loc.
Cărand, nr.71B, titular al planului/
programului „Amenajament pastoral 
localitatea Cărand”, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima versiune 
a planului /programului poate fi consul-
tată la sediul APM Arad, strada Splaiul 
Mureșului, FN, localitatea Arad, judeţul 
Arad, de luni până joi, între orele 09.00-
16.00, vineri, între orele 09.00-13.00. 
Observaţii /comentarii și sugestii se 
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primesc în scris la sediul APM Arad, în 
termen de 18 zile de la data publicării 
anunţului.

l SC Anghila Impex SRL anunță 
publicul interesat asupra deciziei de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Fabrică de prelucrare a 
peștelui și a produselor din pește”, 
propus a fi amplasat în județul Brăila, 
comuna Movila Miresii, extravilan, 
tarlaua 52, parcela 527/6, lot 1, lot 2/1. 
Proiectul acordului de mediu și infor-
mațiile relevante pentru luarea deciziei 
pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului 
APM Brăila, Bd.Independenței, bl.B5, 
în zilele lucrătoare, între orele 10.00-
14.00, cât și la următoarea adresă de 
internet: www.apmbr.anpm.ro. Obser-
vațiile/contestațiile publicului se 
primesc la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Brăila, bd. 
Independenței, bl.B5, în termen de 10 
zile de la data publicării pezentului 
anunț, până la data de 09.11.2018.

l Unitatea Administrativ- Teritorială 
Tansa, Județul Iași, anunță publicarea 
documnetelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale  nr.22, 23 
începând cu data de 07.11.2018, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Tansa, conform art.14, alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
www.ancpi.ro/pnccf.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administratie al SC 
Repacom Obor SA, cu sediul social 
în București, str. Baicului nr. 31, 
sector 2, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr J40/299/1991, 
CUI RO 892, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în 
ziua de 03.12.2018, ora 14:00, la 
punctul  de lucru din Comuna 
Brănesti, str. Industriilor IV nr 3, 
judet Ilfov, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la data de referinţă 
26.11.2018, cu următoarea ordine de 
zi: -Alegerea unui membru al Consi-
liului de Administratie; -Diverse. În 
situaţia în care  la data convocării 
nu se realizează cvorumul prevăzut 
de lege, Adunarea Generală se 
reconvoacă la data de 04.12.2018, 
ora 14:00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Informaţii suplimen-
tare la tel: 0722779458.

LICITAȚII  
l Erată. Pentru anunţul publicat în 
Jurnalul Naţional în data de 24.10.2018 
privind AN „Apele Române” -Admi-
nistraţia Bazinală de Apă Siret: în data 
de 14.11.2018. Nu va mai fi scos la lici-
taţie perimetrul Vadu Roșca  cu supra-
faţa de 13.890mp, situat în albia minoră 
a râului Siret pe raza UAT Vulturu, 
judeţul Vrancea.

l Consiliul Local al Comunei Borca, 
Judeţul Neamţ, cod fiscal 2614139 tel/
fax 0233 268 005, 0233 268 000, organi-
zează licitaţie publică în ziua de  22 
noiembrie 2018  ora   10.00  în vederea 
vînzării următoarelor bunuri, care 
aprțin domeniului privat al comunei: - 
1.163 mp teren curți și construcții din 
sat Sabasa, comuna Borca, județul 
Neamț; - 6.064 mp teren curți și 
construcții din sat Pîrîul pintei, comuna 
Borca, județul Neamț. Documentaţia 
de atribuire se pune la dispoziţia 
oricărei persoane interesate pe suport 
de hârtie la biroul contabilitate, achi-
tând contracostul multiplicării acesteia. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
21.11.2018 ora  15:00 într un singur 
exemplar la sediul Primăriei Borca. 
Şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor va avea loc în data de 22 noiem-
brie 2018 ora  10,00  la sediul Primăriei 
Borca. Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor apărute este secţia de 
contecios administrativ a Tribunalului 
Neamţ, localitatea Piatra Neamţ, str. 
B-dul Republicii nr. 16 telefon /fax 
02330212294. Caietele de sarcini pot fi 
procurate contracost de la sediul Consi-
liului Local Borca, biroul contabilitate.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: cameră 
termoviziune (9.493 lei), camera HD 
(1.513 lei), sistem wireless pentru 
monitorizare parametrii vitali (71.026 
lei), laptopuri (23.890 ≈1.480≈2.636 
l e i ) ,  s e r v e r e 
(11.354≈46.569≈33342≈2446 lei), 
tablete (1.326≈1.016 lei), statie grafica 
(4.799 lei), smartpfonuri (1.862 
≈1.751≈1.265≈1.548 lei), tensiometre 
(85≈256 lei) ,  mult ifunctionale 
(592≈480≈475 lei), scanere (5.777 lei), 
etc. Preturile nu contin TVA. Licitaţia 
va avea loc în 09.11.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul 
de prezentare în suma de 500 lei + 
TVA de la sediul lichidatorului și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 16.11.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
proprietatea imobiliara aparținând 
debitoarei compusă din teren în 
suprafață de 1170 mp și constructiile 
C1 locuinta cu Sc = 103 mp, Su = 
79,39 mp și C3 bloc cu 23 aparta-
mente,  s ituată in Ploiești ,  str. 
Romană, nr. 41, judet Prahova, 
pentru suma de 5.379.029 lei + TVA. 
Licitaţia va avea loc în 09.11.2018, ora 
15/30 la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma de 2.000 
lei + TVA de la sediul lichidatorului și 

vor depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în ziua de 16.11.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l Asesoft Technologies SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică urmă-
toarele bunuri mobile: stand mobil cali-
brare echipamente achizitie ECG EEG 
(211.355 lei), stand mobil teste de elec-
trosecuritate (283.306 lei), videotelefon 
(930 lei/buc). Preturile nu contin TVA. 
Licitaţia va avea loc în 09.11.2018, ora 
16/00 la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare în suma de 500 lei 
+ TVA de la sediul lichidatorului și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 16.11.2018 aceeași oră, în 
același loc.

l Trebor Exim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică teren 
intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, situate 
în Băicoi, jud. Prahova la pretul de 
58.850 lei + TVA. Licitaţia va avea loc 
în data de 05.11.2018, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
12.11.2018 aceeași oră, în același loc.

l Universal Construct Prod SA prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
teren cu suprafața de 1.381 mp, situată 
în com. Bacia, jud. Hunedoara, la 
pretul de 17.000 lei + TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 02.11.2018, ora 
14/30 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
09.11.2018, aceeași oră, în același loc.

l SCM Tromet prin administrator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică proprie-
tate imobiliară 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 581.976 lei (scutit 
de TVA). Terenul intravilan pe care se 
află amplasată construcția este proprie-
tate de stat și nu face obiectul vânzării. 
Licitaţia va avea loc în 05.11.2018, ora 
14/30 la sediul administratorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în 
suma de 1.000 lei + TVA de la sediul 
administratorului judiciar și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei.

l Office General Construct SRL-in 
faliment prin lichidator judiciar Via 
Insolv SPRL scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in bloc pornind de 
la valuarea de vanzare fortata 
redusa cu 25%, incepand cu data de 
05.11.2018, ora 14.30, apartament 2 
camere situat in Mamaia, careul c1, 
lot 7, et.7, ap. 50, jud. Constanta, nr. 
Cadastral 226897-C1-U54, inscris in 
cartea funciara nr. 146757 a locali-
tat i i  Constanta,  apartament 2 
camere situat in Mamaia, careul c1, 
lot 7, et.7, ap. 51, jud. Constanta, nr. 
Cadastral 226897-C1-U55, inscris in 
cartea funciara nr. 146759 a locali-
tat i i  Constanta,  apartament 2 
camere situat in Mamaia, careul c1, 
lot 7, et.7, ap. 52, jud. Constanta, nr. 
Cadastral 226897-C1-U56, inscris in 
cartea funciara nr. 146761 a locali-
tat i i  Constanta,  apartament 2 
camere situat in Mamaia, careul c1, 
lot 7, et.7, ap. 53, jud. Constanta, nr. 
Cadastral 226897-C1-U57, inscris in 
cartea funciara nr. 146763 a locali-
tatii Constanta.Vanzarea se va face 
in bloc pornind de la valoarea de 
vanzare fortata redusa cu 25% de 
922.443,75 lei fara TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar și vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în zilele 
d e  1 2 . 1 1 . 2 0 1 8 ,  1 9 . 1 1 . 2 0 1 8 , 
26.11.2018, respectiv 03.12.2018 la 
aceleasi ore la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl.  37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a terenului intra-
vilan in suprafata de 1781 mp, 
situat in com. Brebu, T30, P A1703, 
jud. Prahova, inscris in Cartea 
funciara nr. 22939 a com. Poiana 
Campina, la pretul total de 26.700 
lei fara TVA. Terenul este situat 
intr-o zona rezidentiala, semicen-
trala, nu este imprejmuit, forma 
aproximativ regulata, accesul la 
proprietate se face pe un drum de 
servitute de trecere lat de 3 ml si 
lung de aproximativ 78 ml. Daca 
cumparatorul este o societate plati-
toare de TVA, va opera taxarea 
inversa, iar pretul nu va fi purtator 
de TVA. Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarilor Credi-
torilor din data de 19.12.2016 si 
27.07.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul este 
redus la 50% fata de cel mentionat 
in Raportul de evaluare. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
06.11.2018, 08.11.2018, 13.11.2018, 
20.11.2018, 27.11.2018, 04.12.2018, 
11.12.2018, 13.12.2018, 18.12.2018, 
20.12.2018, orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la 
la sediul lichidatorului judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

l SC Petroutilaj SA, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului imobil Proprietate 
imobiliara industriala (cladiri, constructii 
speciale si teren aferent), situat in com. 
Poiana Campina, sat Poiana Campina, 
str. Principala, nr. 1, jud. Prahova, identi-
ficat in Raportul de evaluare nr. 
989/06.07.2018, respectiv: - Lot 2 – 
Proprietate imobiliara industriala 
formata din cladiri, constructii speciale si 
teren aferent in suprafata de 3,5339 ha, 
rest proprietate, la pretul de 1.257.032,5 
lei fara TVA. Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarilor Creditorilor 
din data de 19.12.2016 si 25.07.2018 si a 
regulamentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 
50% din pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatia publica se organizeaza 
in baza unui caiet de sarcini in valoare de 
5.000 lei + TVA, care se achita in 
numerar sau in contul lichidatorului 
judiciar. Sedintele de licitatii vor avea loc 
pe data de: 06.11.2018, 08.11.2018, 
13.11.2018, 15.11.2018, 20.11.2018, 
22.11.2018, 27.11.2018, 29.11.2018, 
04.12.2018, 11.12.2018, orele 12.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

PIERDERI
l l.I. Arapu Cristian, M. Kogalniceanu, 
Ialomita, anunta perderea CIF seria B, 
nr. 44190/27.12.2006 si CIR seria A, nr. 
172371/27.12.2006. Se declara nule.

l SC Farmacia București Tehnoplus 
Farm SRL, cu sediul în Str.Calea 
Moșilor, nr.272, bl.16, sc.C, ap.71, sector 
2, București, având CUI: RO30988678, 
declară pierdut Certificat RBPF pentru 
Punctul de Lucru din Sat. Crevedia, 
Şos.București-Târgoviște, nr.119, având 
seria DB, nr.8, data 16.01.2015.

l Pierdut atestat marfă emis de ARR 
Dolj, pe numele Flori Marian. Se 
declară nul.

l Pierdut carnet și legitimaţie de 
student emise de Universitatea Tehnică 
de Construcţii București, Facultatea de 
Ingineria Instalaţiilor, pe numele Nico-
laie Ştefan Dănuţ. Le declar nule.

l Pierdut certificat de urbanism nr. 1416 
–N din 15.12.2017 emis de Primăria sect. 
5, pe numele Bîscoveanu Ileana str. 
Nufărul Galben nr. 76 sect. 5, București.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
SC Sigma Management SRL seris B nr. 
1348409 și certificatele constatatoare 
aferente acestuia. Le declar nule.

l Pierdut autorizaţie de transport nr. 
2886 din 20.06.2005, SC Fraţii Axi SRL, 
eliberată de PMB la data de 10.02.2012.

l Pierdut certificat de înregistrare 
eliberat de Registrul Comerţului sub nr. 
16489397, J23/815/2004, pe  SC Alexa 
Style SRL. Îl declar nul.




