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OFERTE SERVICIU
l Central Europe Technologies SRL anga-
jează: -operator introducere, validare şi 
prelucrare date 413201; -inginer de sistem 
software 251205; -manager proiect infor-
matic 251206, studii medii/superioare, 
engleză, 3 posturi fiecare poziţie. Relaţii la: 
0735.047.400.

l SC Fibro Metals SRL cu punct de lucru in 
Mogosoaia, Ilfov , angajeaza operator 
masini semiautomate si automate pentru 
fabricarea fibrelor metalice. Cerinte: limba 
engleza, limba sarba, vechime minim 3 ani. 
Relatii la tel: 0725348863.

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

l Şcoala Gimnazială ”Ienăchiţă Văcă-
rescu”, cu sediul în  Bucureşti, Sector 4, 
Calea Şerban, Nr. 62 - 64 anunţă scoaterea la 
concurs a unor posturi vacante de experţi, în 
cadrul Proiectului POCU/74/6/18/108284, 
MENS SANA - Măsuri Educaționale Nece-
sare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor 
Actuale pe perioadă determinată. Relaţii în 
acest sens se pot obţine la Secretariatul Şcolii 
Gimnaziale ”Ienăchiţă Văcărescu”, Bucu-
reşti, Sector 4, în zilele de luni până vineri, 
între orele 10:00 - 14:00, la numărul de 
telefon: 021.335.57.05.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Insti-
tutul de Informatica Teoretica, organizează, 
în ziua de 10 decembrie 2018, ora 10:00, 
concurs pentru ocuparea a 1/2 norma cerce-
tator stiintific gradul III, domeniul Electro-
nica, Telecomunicatii si Nanotehnologii, 
specializarea Procesarea semnalului vocal. 
Concursul se va desfăsura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data 
publicării anuntului. Informatii suplimen-
tare se pot obtine de la secretariatul institu-
tului si/sau Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, telefon 0332106505 /0332101115.

l Academia Romană - Filiala Iasi, Insti-
tutul de Matematica “O. Mayer”, organizea-
ză,în ziua de 18 decembrie 2018, ora 12:00, 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
de Cercetator stiintific gr. II, cu 1/2 norma, 
pe durata nedeterminata, in cadrul Institu-
tului de Matematica “O Mayer”, in dome-
niul Matematica, specializarea Ecuatii cu 
derivate partiale si ecuatii integro-diferen-
tiale, Analiza matematica si Procesare de 
imagine. Concursul se va desfăsura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs 
se depune în termen de 30 de zile de la data 
publicării anuntului. Informatii suplimen-
tare se pot obtine de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, telefon 0332101115.

l Primăria comunei Fărcaş, cu sediul în 
Comuna Fărcaş, Str.Principală, nr.218, 
Județul Dolj, organizează concursul pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante: 
Bibliotecar debutant, din cadrul Comparti-
mentului Cultură al aparatului de speciali-
tate al primarului comunei Fărcaş, judeţul 

Dolj. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în perioada 07.11.2018-20.11.2018 la 
secretariatul Primăriei comunei Fărcaş. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
comunei Fărcaş. Concurursul se va organiza 
astfel: Proba scrisă va avea loc în data de 
03.12.2018, ora 10.00. Proba de interviu care 
va avea loc în data de 05.12.2018, ora 10.00. 
Candidaţii care se înscriu la examen trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: studii 
superioare de lungă durată în domeniul 
litere; specializare biblioteconomie; cunoş-
tințe operare PC; nu necesită vechime. 
Relaţii suplimentare la sediul instituției, 
telefon: 0251.44.00.52.

l Administrația Națională a Rezervelor de 
Stat si Probleme Speciale- Unitatea Terito-
rială 440, cu sediul în comuna Gura Viti-
oarei, judeţul Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: muncitor calificat I (paznic), 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura la sediul Unității Teritoriale 
440 astfel: Proba scrisă în data de 
03.12.2018, ora 10.00, Interviu în data de 
05.12.2018, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii: şcoala profesio-
nală sau liceu profil mecanic +curs calificare 
şi atestat agent securitate, vechime în 
muncă/specialitate: 9 ani ca muncitor. 
Candidații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Unității Teritoriale 440. Relaţii suplimentare 
la sediul: ANRSPS- UT. 440, persoană de 
contact:  Ioniţă Rossana, telefon: 
0244.285.177.

l Primăria comunei Fărcaş, cu sediul în 
Comuna Fărcaş, Str.Principală, nr.218, 
Județul Dolj, organizează concursul pentru 
ocuparea funcţiilor publice vacante: 
Inspector, clasa I, gradul Superior din cadrul 
Compartimentului Agricol al apartului de 
specialitate al primarului comunei Fărcaş, 
judeţul Dolj; Consilier, clasa I, gradul Prin-
cipal din cadrul Compartimentului Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Personelor al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Fărcaş, judeţul Dolj. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot  
depune în perioada 07.11.2018-26.11.2018 la 
secretariatul Primăriei comunei Fărcaş. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
comunei Fărcaş. Concurursul se va organiza 
astfel: Proba scrisă va avea loc în data de 
12.12.2018, ora 10.00; Proba de interviu care 
va avea loc în data de 14.12.2018, ora 10.00. 
Candidaţii care se înscriu la examen trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
Pentru funcţia vacant de Inspector, clasa I, 
gradul Superior: studii superioare, finalizate 
cu diplomă de licenţă, în specializare în 
Agronomie; vechime minim 9 ani în specia-
litate studiilor. Pentru funcţia vacantă de 
Consilier, clasa I, gradul Principal: studii 
superioare, finalizate cu diplomă de licenţă, 
în specializarea Ştiinţe juridice sau Ştiinţe 
Administrative- Administraţie Publică; 
vechime minim 5 ani în specialitatea studi-
ilor. Relaţii suplimentare la sediul instituției, 
persoana de contact: Râncu Maria Liliana, 
telefon: 0251.44.00.52.

l Clubul Sportiv Municipal Progresul 
Băileşti, cu sediul în localitatea Băileşti, 
strada Ana Ipătescu, numărul 1, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea 

funcţiilor contractuale vacante: -referent de 
specialitate II= 1/2 normă, studii superioare, 
perioadă nedeterminată; -referent de specia-
litate debutant= 1 normă, studii superioare, 
perioadă nedeterminată; -referent IA= 1 
normă, studii medii, perioadă nedetermi-
nată, conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 29.11.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
03.12.2018, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superioare în 
domeniul educaţiei fizice şi sportului (Facul-
tatea de Educaţie Fizică şi Sport) finalizate 
cu diplomă de licenţă pentru posturile de 
referent de specialitate II şi referent de 
specialitate debutant, respectiv studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat şi 
carnet de antrenor handbal sau acte dovedi-
toare pentru calificarea antrenor handbal 
pentru postul de referent IA; -vechime 
minim 5 ani în specialitate pentru postul de 
referent de specialitate II, minim 7 ani în 
specialitate pentru postul referent IA, fără 
vechime pentru postul referent de speciali-
tate debutant. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Sala Sporturilor Ada Nechita Băileşti. 
Relaţii suplimentare la sediul: Sala Sportu-
rilor Ada Nechita Băileşti, persoană de 
contact: Duinea Florin Mugurel, telefon: 
0763.558.651, e-mail: florinduinea@yahoo.
com.

l Academia de Studii Economice Din 
Bucureşti organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi contractuale 
vacante, de execuţie şi de  conducere pe 
perioadă  determinată şi nedeterminată: 
Direcția Achiziții Publice/ Serviciul achiziţii 
publice. Administrator financiar: 1post, 
studii superioare, nivelul studiilor: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă 
de licență, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, domeniul studiilor: 
economic /juridic/ tehnic / stiinte administra-
tive, vechime în specialitatea postului: 
minim 1 an in achizitii publice, certificat de 
expert Achiziții Publice, recunoscut de Auto-
ritatea Națională pentru Calificări sau studii  
postuniversitare în domeniul achizițiilor 
publice. Direcția administrativă Şef serviciu 
administrare spații  învățământ: 1post studii 
superioare, nivelul studiilor: studii universi-
tare de licenta absolvite cu diplomă de 
licență, respectiv studii superioare de lunga 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, domeniul studiilor: economic/
tehnic, vechime în specialitatea postului: 
minim 2 ani. Departamentul pentru Pregă-
tirea Personalului Didactic /Secretariat. 
Secretar: 1post studii superioare, vechime 
muncă: - vechime în specialitate. Locul de 
desfăşurare a concursului (scris şi /practică): 
sala 1018, data: 29.11.2018, ora: 8:30. Data 
limită de depunere a dosarelor de concurs: 
20.11.2018, ora 12,00. Interviul se va desfa-
şura în data de 06.12.2018 ulterior afişării 
rezultatelor probelor scrise şi /practice. Date 
contact secretar comisie concurs: Stamate 
Carmen. Tel. 0213191900/653 sau 298. 
Informaţii suplimentare găsiţi pe site - ul: 
http://resurseumane.ase.ro.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Avalanşei, nr. 20-22, scoate la concurs, în 

data de 10.12.2018, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post vacant: 
Consilier, grad profesional superior - Servi-
ciul Control şi Recuperare Debite. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în ramura de stiinte: ştiințe economice; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani. 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate. Data de desfăşurare a concur-
sului: 10.12.2018 - ora 10:00 - proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada 
07.11.2018-26.11.2018, la sediul ANOFM. 
Persoană de contact: Felicia Călugăru - 
consilier superior, tel. 021.303.98.58, email 
felicia.călugăru@anofm.ro.

l Primăria Comunei Sălăţig anunţă 
concurs de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante: consilier I, grad profesi-
onal asistent. Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Comunei Sălăţig, localitatea 
Sălăţig, nr.121, judeţul Sălaj. Proba scrisă va 
avea loc în data de 06.12.2018, ora 10.00. 
Interviul va avea loc în data 10.12.2018, ora 
10.00. Condiţiile de participare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 188/1999, 
privind statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalente; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 1 an. Biblio-
grafia şi conţinutul dosarului de înscriere la 
concurs sunt afişate la sediul şi pe site-ul 
instituţiei. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune la sediul Primăriei Comunei 

Sălăţig, în perioada 06.11.2018-29.11.2018. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0260.650.480.

l Serviciul Public de Gestionare a Câinilor 
fără Stăpân Slatina, cu sediul în strada 
Prunilor, nr.8, judeţul Olt, organizează 
concurs în data de 29 noiembrie 2018, ora 
10.00 -proba scrisă şi în data de 4 decembrie 
2018, ora 12.00 -interviul, pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a posturilor 
contractuale vacante, conform HG 
nr.286/2011, după cum urmează: Comparti-
ment Administrativ: Muncitor calificat -grad 
IV -îngrijitor animale, inclusiv animale de 
companie- 1 post; Muncitor necalificat- 1 
post. Condiţii specifice de participare la 
concurs: Compartimentul Administrativ. 
Pentru postul de muncitor calificat grad IV- 
îngrijitor animale, inclusiv animale de 
companie: -studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat sau diplomă de absolvire a 
şcolii generale (inclusiv certificat de capaci-
tate pentru absolvenţii cursurilor de şcoală 
generală de 8 clase sau 10 clase); -nu necesită 
vechime în specialitatea studiilor pentru 
ocuparea postului. Pentru postul de 
muncitor necalificat: -studii- minim şcoală 
primară; -nu este necesară vechime. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune în 
perioada 08.11.2018 (ora 08.00)-20.11.2018 
(ora 15.00), inclusiv, la sediul Serviciului 
Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân 
al Municipiului Slatina, judeţul Olt, din 
strada Prunilor, nr.8. Bibliografia şi conţi-
nutul dosarului de participare se afişează la 
sediul instituţiei şi pe site-ul: www.
spgcfs-slatina.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine prin secretarul comisiei de concurs, la 
sediul instituţiei şi la telefon: 0249.707.408 
sau mobil: 0731.020.602.

l Şcoala Gimnazială Nr.1 Suliţa, cu sediul 
în localitatea Suliţa, strada Principală, 
numărul 61, judeţul Botoşani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de şofer, categoria D, pentru 
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microbuz şcolar, număr posturi: 0,50 normă, 
perioada nedeterminată, conform HG 
286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 29.11.2018, ora 
12.00; -Proba practică în data de 03.12.2018, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
03.12.2018, ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: minim 2 ani; -permis de condu-
cere categoria D. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Suliţa. Relaţii 
suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale 
Nr.1 Suliţa, persoană de contact: prof.
Puşcaşu Elena, telefon: 0753.831.724, fax: 
0231.573.485, e-mail: scsulita@yahoo.co.uk.

l Şcoala Gimnazială „Matei Basarab”, cu 
sediul în localitatea Brebu, sat Brebu 
Mânăstirei, nr.799, județul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale de 
execuție vacante de muncitor întreţinere 
şcoală, perioadă nedeterminată, 1 normă, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
29.11.2018, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 03.12.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 03.12.2018, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: şcoală profesională, absol-
vită cu diplomă de calificare, cu cel puțin 
una din calificările: tâmplar, lăcătuş, 
zugrav-vopsitor, forjor, instalator, sudor, 
prelucrător prin aşchiere etc.; -vechime 
(obligatoriu): vechime în muncă minimum 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 în 
localitatea Brebu, sat Brebu Mânăstirei, 
nr.799, județul Prahova, până la data de 
21.11.2018. Relaţii suplimentare la sediul în 
localitatea Brebu, sat Brebu Mânăstirei, 
nr.799, județul Prahova, persoană de 
contact: dir.prof.Codarcea Viorel, telefon: 
0766.291.294, fax: 0244.357.631, e-mail: 
mateibasarabbrebu@gmail.com sau pe 
site-ul şcolii, la adresa: www.scmateibasa-
rabbrebu.info.

l În conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, Primăria Comunei Ciorani, cu 
sediul în comuna Ciorani, sat Cioranii de 
Jos, județul Prahova, organizează concurs în 
vederea ocupării unei funcții contractuale 
de conducere vacante, pe durată nedetermi-
nată, de administrator public. Condiţii 
generale de participare: Conform art.3 din 
HG nr.286/2011, privind aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Condiții specifice de participare: 1.
Studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; 2.Studii de masterat sau 
postuniversitare; 3.Cunoştințe operare 
calculator dovedite în urma unui certificat 
sau a unei diplome; 4.Vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite: minim 3 ani; 5.Nu a 
fost destituită din funcția publică sau nu i-a 
încetat contractul de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 3 ani; 6.Are aptitudini 
legate de procesul decizional, de organizare 
şi coordonare, de analiză şi sinteză, planifi-
care şi acțiune strategică, control şi depistare 
deficiente, rezolvare operativă şi eficientă a 
problemelor, bună comunicare orală şi 
scrisă, capacitate de observație, capacitate 
de relaționare cu superiorii, colegii, subordo-
nații şi publicul de consiliere şi îndrumare, 
gândire logică şi clară; 7.Are abilități de 

negociere şi mediere, autocontrol, echilibru 
psihoemoțional, capacitate de a lua decizii; 
8.Nu a desfăşurat activități de poliție poli-
tică astfel cum este definită prin lege. Data 
şi locul desfăşurării  concursului: 
-05.12.2018, ora 10.00 -proba scrisă; 
-07.12.2018, ora 10.00 -interviul, la sediul 
Primăriei Comunei Ciorani. Dosarele se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului în Monitorul 
Oficial. Relații la telefon: 0244.462.025.

l Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea, 
cu sediul în Focşani, str.Cuza-Vodă, nr.50-
52, judeţul Vrancea, organizează, în condi-
ţiile HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
casier cu atribuţii de gestionar şi contabili-
tate (1 post), la Compartiment Contabilitate 
Administrativ. Condiţii specifice: -Studii 
medii economice absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -Vechime în activitate minim 6 
luni. Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 29.11.2018, ora 
09.00; -Proba interviu în data de 05.12.2018, 
ora 11.00. Depunere dosare concurs: 
08.11.2018-21.11.2018, ora 15.00, la sediul 
Centrului de Transfuzie Sanguină Vrancea. 
Anuntul complet privind derularea concur-
sului şi a actelor necesare pentru înscriere la 
concurs sunt afişate la avizierul Centrului de 
Transfuzie Sanguină Vrancea. Relaţii la 
telefon: 0237.223.220, interior: 17.

l creart -Centrul de Creaţie, Artă şi 
Tradiţie al Municipiului Bucureşti, cu sediul 
în Bucureşti, Str.Piaţa Lahovari, nr.7, sector 
1, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: Serviciul 
Programe şi proiecte culturale: Şef serviciu 
(S) II- 1 post; Compartiment producție şi 
tehnic: Şef serviciu (S) II- 1 post, conform 
HG nr.286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Documente necesare pentru întoc-
mirea dosarului de concurs: -cerere de 
înscriere la concurs adresată conducătorului 
instituţiei publice organizatoare; -copia 
actului de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; - copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi 
copiile documentelor care atestă îndepli-
nirea condițiilor specifice ale postului solici-
tate de instituția publică; -copia carnetului 
de muncă sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor; -cazierul judiciar; 
-adeverinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate. Adeve-
rinţa care atestă starea de sănătate conţine, 
în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii; -curriculum 
vitae. Copiile de pe certificatele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secretariatul 
comisiei de concurs, sau în copii legalizate. 
Conform art.3 al HG nr.286/2011, pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții generale: a)
are cetățenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-

rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite 
cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 1.Pentru şef 
serviciu (S) II din cadrul Serviciul Programe 
şi proiecte culturale, concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
29.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 06.12.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii specifice: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă cu specializare în ştiințe politice; 
-diplomă de absolvire curs manager proiect; 
-cunoştinţe de operare/programare pe calcu-
lator, respectiv Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point -nivel avansat; -cunoaş-
terea unei limbi străine de circulație interna-
țională, nivel mediu; -experiență 
profesională în instituții publice minim 5 
ani; -vechime în muncă de minimum 10 ani. 
2.Pentru şef serviciu (S) II din cadrul Servi-
ciului producție şi tehnic, concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
29.11.2018, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 06.12.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii specifice: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă cu specializare în drept -diplomă 
certificare în comunicare şi relații publice; 
-diplomă de certificare expert accesare 
fonduri europene; -cunoaşterea unei limbi 
străine de circulație internațională, nivel 
mediu; -cunoştinţe de operare/programare 
pe calculator, respectiv Microsoft Office: 
Word, Excel, Power Point -nivel avansat; 
-experiență profesională în instituții publice 
minim 5 ani; -vechime în muncă de 
minimum 10 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul creart, din Str.Piaţa Lahovari, nr.7, 
sector 1, Compartimentul Resurse Umane. 
Relaţii suplimentare la sediul din Str.Piaţa 
Lahovari, nr.7, sector 1, Compartimentul 
Resurse Umane, persoană de contact: 
Iordache Florentina, telefon: 0728.728.659.

l Şcoala Gimnazială Vânători, cu sediul în 
localitatea Vânători, nr.614, comuna Mişca, 
judeţul Arad, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
administrator financiar, 0,25 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
29.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 29.11.2018, ora 15.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
superioare economice; -vechime: 5 ani; 
-sociabil, comunicativ, abilități de muncă în 
echipă; -operare PC: Word, Excel, Internet; 
-cursuri de perfecționare în domeniu. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Vânători. Relaţii supli-
mentare la sediul: Şcoala Gimnazială Vână-
tori, persoană de contact: director Matei 
Adrian, telefon: 0257.354.602, fax: 
0257.354.602, e-mail: scoalagimnazialavana-
tori@gmail.com.

l Primăria Comunei Repedea, judeţul 
Maramureş, organizează în data de 07 
decembrie 2018, proba scrisă, şi respectiv 10 

decembrie 2018, proba interviu, la sediul 
instituţiei, concurs/examen de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuție vacante, după cum urmează: 1.
Consilier, clasa I, grad profesional principal, 
în cadrul Compartimentului de Achiziții 
publice, post rămas vacant. Condiţiile 
cumulative pentru a participa la concursul/
examenul  de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante sunt: 
-Vechime 5 ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuţie de 
grad profesional principal. 2.Consilier, clasa 
I, grad profesional asistent, în cadrul 
Compartimentului buget-finanțe, post 
rămas vacant. Condiţiile cumulative pentru 
a participa la concursul/examenul de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, în cadrul Comparti-
mentului financiar-contabil: -Vechime 1 (un 
an) în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de grad profe-
sional asistent din clasa I. Condiţii de parti-
cipare: -să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art.54 din Legea 188/1999, 
privind Statutul Funcţionarilor Publici, 
republicată 2; -Studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în 
ştiinţe economice sau echivalente. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul Primăriei 
Comunei Repedea, judeţul Maramureş, 
localitatea Repedea, str.Principală, nr.98, 
compartiment de Resurse Umane, în 
termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului.  Relații suplimentare privind biblio-
grafia şi conţinutul dosarului se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Repedea, judeţul 
Maramureş, localitatea Repedea, str.Princi-
pală, nr.98, compartiment de Resurse 
Umane sau pe site-ul instituţiei: www.
primariarepedea.ro şi la telefon/fax 
nr.0262.366.383 sau 0262.366.065.

l Primăria Comunei Dumbrăveşti, cu 
sediul în localitatea Dumbrăveşti, nr.98, 
județul Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contrac-
tual aprobat prin HG nr.286/2011, modifi-
cată şi completată de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: muncitor, 2 posturi 
vacante contractuale, pe perioadă  nedeter-
minată. Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: 8 clase/şcoală 
profesională; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 5 ani. Data, 
ora şi locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 29.11.2018, ora 
10.00, la sediul instituției; -proba practică în 
data de 29.11.2018, ora 13.00, la sediul insti-
tuției; -proba interviu în data de 29.11.2018, 
ora 14.30, la sediul instituției. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
21.11.2018, ora 15.00, la sediul instituției. 
Date contact: secretar Moise Georgeta, 
telefon: 0244.226.057.

l Primăria Comunei Balinţ, judeţul Timiş, 
organizează, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, şi HG 
nr.611/2008, pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, Legea nr.271/2015, 
concurs de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă, după cum 
urmează: -1 post consilier debutant în 
Compartimentul Stare Civilă. I.Condiţii de 
participare la concurs: A.Condiţii generale: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată. B.Condiţii specifice: 
-pentru funcţia publică de execuţie vacantă 
de consilier debutant, pot candida absolvenţi 
ai învăţământului superior de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în specialitatea agronomie sau ştiințe 
juridice, nu este necesară vechime în 
domeniu; -cunoştinţe PC nivel de bază. 

II.Condiţii de desfăşurare a concursului: 
-pentru postul de consilier debutant 
concursul va avea loc în data de  20.12.2018, 
ora 10.00, proba scrisă, şi în aceeaşi dată, ora 
14.00, interviul, la sediul Primăriei Comunei 
Balinț, din localitatea Balinț, nr.135. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul Primăriei 
Comunei Balinț până la data de 27.11.2018. 
În intervalul 28.11-03.12.2018 va avea loc 
selecția dosarelor participanților, iar în inter-
valul 04-05.12.2018, soluționarea contestați-
ilor. Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 alin.(1) din HG 
nr.611/2008. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei Balinț 
sau telefonic la numerele: 0769.048.601, 
0256.333.201.    

l Primăria Comunei Frăteşti, cu sediul în 
localitatea Frăteşti, strada Gării, nr.9, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de 
muncitor calificat, treapta I -şofer microbuz 
ş c o l a r :  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba practică în data de 
29.11.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 29.11.2018, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
gimnaziale/medii; -să deţină carnet de 
conducere categoria D şi licenţă transport 
persoane, fără condiție de vechime. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Frăteşti. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Frăteşti, persoană de 
contact: Viorica Damian, telefon: 
0373.501.070.
l Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice, de execuţie, 
vacantă de consilier, clasa I, grad profesi-
onal principal în cadrul Compartimentului 
Urbanism, Amenajarea Teritorului şi Auto-
rizarea Lucrărilor de Construcţii - Serviciul 
Urbanism. Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat în 
data de 11 decembrie 2018, ora 10,00 - proba 
scrisă, iar interviul va avea loc în termen de 
maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Data şi ora susţinerii inter-
viului se vor afişa odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Condiţiile de participare, la 
concursul menţionat mai sus, sunt cele 
prevăzute în art. 54 si 57 alin. (1), (2), (3), (4), 
(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, actuali-
zată, precum si cele specifice prevăzute în 
fişa postului şi anume: - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diploma, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalenta în 
ştiinţe inginereşti; - minimum 5 ani vechime 
în specialitatea studiilor. Aceste condiţii de 
participare la concurs se vor afişa la sediul 
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat, 
precum şi pe site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
perioada 07 noiembrie 2018 - 26 noiembrie 
2018. Coordonate de contact: - sediul insti-
tuţiei: str.Nicolae Bacescu, nr. 1, mun. 
Râmnicu Sărat, numărul de telefon este 
0238561946, numărul de fax este 
0238561947, adresa de e-mail primarie_
rmsarat@primariermsarat.ro. persoana de 
contact: Georgiana Horohai, şef birou 
resurse umane.

l Primăria Comunei Tîmna cu sediul în 
comuna Tîmna sat Valea Ursului, Județul 
Mehedinți, organizează concurs în baza HG 
286/2011 şi HG 1027/2014 în data de 
29.11.2018 ora 11:00  proba scrisă, în data de 
03.12.2018 ora 11:00 interviul, selecție 
dosare 26.11.2018 pentru ocuparea unor 
posturi vacante în regim contractual din 
cadrul instituției: Muncitor calificat- 
Condiții de participare: -Nivelul studiilor 
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medii cu diplomă de bacalaureat; - Califi-
care buldoescavatorist; -Vechime în muncă 
minim 5 ani; -Permis de conducere categoria 
B. Dosarele de înscriere se depun la secreta-
riatul primăriei Tîmna până la data de 
23.11.2018. Condițiile de participare la 
concurs, actele necesare pentru înscriere, 
bibliografia și alte informații se pot obține la 
secretariatul Primăriei, la tel. 0252375001.

l Palatul Naţional al Copiilor organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
contractual de tehnoredactor I(M) -didactic 
auxiliar, în cadrul biroului resurse umane. 
Condițiile specifice postului sunt studii 
liceale (cu diplomă de bacalaureat), vechime 
în muncă de minimum 10 ani, cunoștinţe de 
operare PC nivel avansat cu cursuri în 
domeniu, cunoștinţe privind încadrarea 
personalului în învăţământ, cunoștinţe 
privind administrarea și întocmirea cores-
pondenţei oficiale, cunoștinţe de arhivare a 
documentelor, noţiuni de comunicare în 
relaţii publice. Concursul constă în parcur-
gerea a trei etape: selecţia dosarelor în data 
de 29.11.2018, proba scrisă în data de 
06.12.2018 ora 10:00 și interviul în data de 
12.12.2018 ora 10:00, la sediul Palatului 
Naţional al Copiilor din Bld. Tineretului nr. 
8-10, sector 4-București. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la sediul 
Palatului Naţional al Copiilor, până la data 
de 28.11.2018, ora 13.00. Informații supli-
mentare se obțin consultând site-ul Palatului 
Naţional al Copiilor sau la telefon 
021-330.12.00.

l Inspecţia Muncii - instituţie a administra-
ţiei publice centrale, cu sediul în București, 
Str. Matei Voievod nr.14, Sector 2, organi-
zează concurs de recrutare în vederea 
ocupării funcției publice de execuție vacante 
de consilier, clasa I, gradul profesional debu-
tant la Biroul Financiar - Contabilitate din 
cadrul Direcției Economice. Condiții gene-
rale de participare la concurs: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), 
cu modificările  și completările ulterioare. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
Pentru funcția publică de consilier, clasa I, 
gradul profesional debutant la Biroul Finan-
ciar- Contabilitate din cadrul Direcției  
Economice: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţelor economice. Concursul se desfă-
șoară la sediul Inspecţiei Muncii din Str. 
Matei Voievod nr.14, Sector 2, București, 
după cum urmează: -dosarele de înscriere se 
vor depune în perioada 07.11 -26.11.2018, 
după următorul program: de luni până joi 
între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 
08.00-14.00 la Serviciul Gestiune Resurse 
Umane și Formare Profesională, camera 
301, etaj 3; -selecţia dosarelor de concurs  va 
avea loc în perioada 27.11 –04.12.2018; 
-proba scrisă are loc în data de 07.12.2018, 
ora 10:00; -data și ora susţinerii interviului 
se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Înainte de începerea primei 
probe a concursului se face apelul nominal 
al candidaţilor, în vederea îndeplinirii 
formalităţilor prealabile,respectiv verificarea 
identităţii.Verificarea identităţii candidaţilor 
se face numai pe baza buletinului, a cărţii de 
identitate sau a oricărui document care 
atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii 
care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului 
nominal ori care nu pot face dovada identi-
tăţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de 
identitate sau a oricărui document care să 
ateste identitatea sunt consideraţi absenţi. 
Dosarul de înscriere la concurs va conţine în 
mod obligatoriu: -formularul de înscriere (se 
pune la dispoziţie candidaţilor prin secre-
tarul comisiei de concurs); -curriculum 
vitae, modelul  comun european; -copia 
actului de identitate; -copiile diplomelor de 
studii și ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; -copia carnetului de 

muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și, după caz, în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
funcţiei publice. Formatul standard al 
adeverinței este cel aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 761 din 11 octombrie 2017 
privind modificarea și completarea Hotă-
rârii Guvernului nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
anexa 2D, și poate fi pus la dispoziție prin 
secretarul comisiei de concurs; Adeverinţele 
care au un alt format decât cel prevăzut în 
anexa 2D trebuie să cuprindă elemente 
similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și 
din care să rezulte cel puţin următoarele 
informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/
ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru 
ocuparea acesteia/ acestora, temeiul legal al 
desfășurării activităţii, vechimea în muncă 
acumulată, precum și vechimea în speciali-
tatea studiilor. -cazierul judiciar; -adeverinţa 
care să ateste starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de 
familie al candidatului; -declaraţia pe 
proprie răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfășurat activităţi de poliţie 
politică. Adeverinţa care atestă starea de 
sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. Cazierul judiciar poate fi înlocuit 
cu o declaraţie pe proprie răspundere. În 
acest caz, candidatul declarat admis la 
selecţia dosarelor are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul documen-
tului pe tot parcursul desfășurării concur-
sului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare 
de la data la care a fost declarat admis în 
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire. 
Copiile de pe actele menţionate mai sus se 
prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către 
secretarul comisiei de concurs. Persoana de 
contact: Ioana Cristina Nestorescu, consilier. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
: 021.302.70.82 și pe site-ul Inspecţiei Muncii 
la adresa: www.inspectiamuncii.ro.

l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, aflată în subordinea M.A.D.R., orga-
nizează concurs în data de 29 noiembrie 
2018- proba scrisă, ora 10:00, iar în perioada 
6 decembrie 2018 -interviul, începând cu ora 
09:00, pentru ocuparea a 27 posturi contrac-
tuale vacante de conducere și de execuție, cu 
studii superioare, astfel: -1 post de Director 
gr. II- O.J.F.I.R. Gorj -vechime în specialitate: 
minimum 3 ani; -2 posturi de Șef Serviciu 
gr.II -D.R.P.-S.R.N.D.R., O.J.F.I.R. Gorj 
-S.L.I.N. -vechime în specialitate: minimum 2 
ani; -20 posturi de Consilier gr. IA -D.P.D.I.F.-
S.I.F.F.M., D.A.F.-S.P. -C.I., O.J.F.I.R. Galați 
-S.L.I.N.-C.E., O.J.F.I.R. Constanța 
-S.A.F.P.D.-C.E., O.J.F.I.R. Vrancea 
–S.A.F.P.D.-C.I., C.R.F.I.R. 4 Sud Vest 
-S.I.B.A.-C.E., C.R.F.I.R. 4 Sud Vest 
- S . I . B . A . - C . I . ,  O . J . F. I . R .  D o l j 
–S.A.F.P.D.–C.I . ,  O.J .F.I .R.  Gorj 
- S . L . I . N . - C . I . ,  O . J . F. I . R .  G o r j 
- S . A . F. P. D . - C . E . ,  O . J . F. I . R .  O l t 
-S.A.F.P.D.-C.I.,  C.R.F.I.R. 5 Vest 
-S.A.F.P.D.–C.I., C.R.F.I.R. 5 Vest 
-S.L.I.N.-C.I., C.R.I.F.R. 5 Vest -S.I.B.A.-C.I., 
C.R.I.F.R. 7 Centru –S.A.F.P.D.-C.I., 
C.R.F.I.R. 7 Centru -S.I.B.A.-C.I., C.R.F.I.R. 
8 București -Ilfov -S.A.F.P.D.–C.I., vechime 
în specialitate: minimum 1 an; -1 post de 
Consilier gr.IA -D.C.A.-S.C.T. -vechime în 
specialitate: minimum 3 ani; vechime în 
domeniul gestiunii sau controlului/ auditului 
fondurilor publice ori în domeniul contro-
lului/ auditului fondurilor private de cel 
puțin 3 ani, dovedită prin coroborarea infor-
mațiilor din carnetul de muncă sau din 
adeverința de salariat, CV și fișă de post 
*conform O.U.G. nr.66/2011; -1 post de 
Consilier gr.I -S.C.I.A. -vechime în speciali-
tate: minimum 9 luni; -2 posturi de Consilier 
gr.II -D.I.B.A.-S.I.B. -C.I., O.J.F.I.R. Mureș 

-S.A.F.P.D.-C.E., vechime în specialitate: 
minimum 6 luni. Cerințele specifice pentru 
ocuparea posturilor se regăsesc pe site-ul 
A.F.I.R.- www.afir.info, la secțiunea Despre 
A.F.I.R./ Resurse Umane/ Anunțuri concur-
suri de angajare și la sediul AFIR din str. 
Știrbei Vodă. nr.43, sector1, București. Data 
limită de depunere a dosarelor de concurs: 21 
noiembrie 2018, ora 17.00, la sediul A.F.I.R., 
str. Știrbei Vodă. nr.43, sector 1, București. 
Proba scrisă se va desfășura la sediul Facul-
tății de Management, Inginerie Economică în 
Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul 
Universității de Științe Agronomice și Medi-
cină Veterinară București, b-dul Mărăști, nr. 
59, sector 1, București, iar interviul la sediul 
C.R.I.F.R. 8 București- Ilfov, din Calea 
Șerban Vodă, nr.90-92, sector 4, București. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul A.F.I.R. și la numerele de telefon 
031.860.25.48- Lorena Lăpădătescu/ 
031.860.25.32- Ana Maria Huiban.

DISPARIŢII
l Barac Eugen-Dănuț- dispărut în 
14.12.1991 în Tulcea, din UM 2174, unde 
era încorporat. Născut în 28.09.1971, cu 
domiciliul: Tulcea, str.Eternității, bl.E2, sc.B, 
ap.33, Tulcea. Dacă aveți relații privind 
dispariția, vă rugam să luați legătura cu 
Barac Niculae- Tulcea, str.Călugăreni, nr.33, 
0745.033.364.

CITAŢII
l Timischl Maria, domiciliata in Austria, 
8312Ottendorf, Ottendorf 80 si Hirmann 
Anuta, domiciliata in Austria, Schweinz 64, 
8312 Ottendorf sunt chemate in fata Jude-
catoriei Sighetu Marmatiei la data de 14 
noiembrie 2018 in calitate de parate in 
Dosar nr.1092/307/2017 avand ca obiect 
partaj, in contradictoriu cu reclamantele 
Sima Ana si Berciu Maria.

l Pârâtul Lazăr Vasile este citat pentru data 
de 13.12.2018 la Judecătoria Iași în dosar nr. 
21.841/245/2017 la completul C2, etaj 2, sala 
6, ora 8.30, în proces cu reclamanta Lazăr 
Lala-Elena, pentru divorț.

l Judecător ia  Arad.  Dosar  nr. 
12504/55/2018. Numitul Cîra Marius Florin 
cu ultimul domiciliu în   Arad, str. 
Alexandru T. Stamatiad, bl. 362, sc. A, ap.18  
este citat la această instanţă în data de 4 
decembrie 2018, ora 9,00, sala 215 în proces 
cu Cîra Emanuela-Claudia pentru divorț. În 
caz de neprezentare se judecă în lipsă.  

l Se citează numitul Costache Ștefan 
Roger, cu ultimul domiciliu în com. Lunca 
Corbului, sat Catane Nr. 37, jud. Argeș, la 
Judecătoria Pitești, termen 15.11.2018, ora 
12.00, complet C4-2 civil, sala 1, dosar nr. 
16952/280/2017, având ca obiect divorţ cu 
copii + stabilire domiciliu minor + pensie 
întreţinere + exercitarea autorităţii părin-
tești, în proces cu Costache Corina Andreea.

l Numiţii Hornung Ioan Enric și Steinburg 
Anemarie sunt citaţi pentru data de 
10.01.2019, sala J2, ora 9:00, în dosarul civil 
nr. 17213/197/2015, aflat pe rolul Judecăto-
riei Brașov, având ca reclamanţi pe Băla-
cianu Alina Cristina, Iudeanu Liviu Iosif, 
Comaniciu Dragoș, Comaniciu Delia și SC 
Viverom SRL, dosar având ca obiect partaj.

l Se citează numita Fleancu Mariana, în 
calitate de pârâtă, în proces având ca obiect 
partaj bunuri, cu reclamantul Fleancu Liviu, 
în data de 12.11.2018, orele 9.00, în dosar nr. 
3195/318/2018.

l Se citează SC Behemoth Studio SRL, cu 
ultimul sediu cunoscut în Municipiul Arad, 
Str.Episcop Roman Ciorogariu, nr.47, Jud.
Arad, având număr de înregistrare la Regis-
trul Comerțului J02/1323/2017, Cui: 
37914007, în calitate de debitor, în contra-
dictoriu cu creditor Lejereanu La Garaj 
SRL, în dosarul nr. 7707/55/2018, având ca 
obiect pretenții, în ziua 20.11.2018, ora 
08.30, a Judecătoriei Arad, din Arad, B-dul. 
Vasile Milea, nr.2, Județ Arad.

l RAADPFL Craiova, în calitate de recla-
mant în dosarul nr.44377/215/2014 al Jude-
cătoriei Craiova, aduce la cunoștința 
numitului Tulea Florin Nelu dispozitivul 
sentinței civile nr.14523/23.11.2015: admite 
cererea de chemare în judecată formulată 
de RAADPFL Craiova, cu sediul în 
Craiova, Str.Brestei, Nr. 129A, Jud.Dolj, în 
contradictoriu cu pârâtul Tulea Florin Nelu, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Craiova, 
Strada Romain Rolland, nr.8, citat prin 
publicitate, astfel cum a fost precizată. 
Obligă pârâtul Tulea Florin Nelu la plata 
către reclamanta RAADPFL Craiova a 
sumei de 3126,77 Lei reprezentând contra-
valoare chirie pentru Imobilul situat în 
Craiova, Str.Romain Rolland, nr.8, cores-
punzător perioadei februarie 2014 -mai 2015 
parțial. Obligă pârâtul Tulea Florin Nelu la 
plata către reclamanta RAADPFL Craiova 
a sumei de 429Lei cheltuieli de judecată, din 
care 229Lei taxa judiciară de timbru și 200 
de Lei onorariu curator. Cu apel în 30 de zile 

de la comunicare, cererea de apel urmând a 
se depune la Judecătoria Craiova. Pronun-
țată în ședința publică azi, 23.11.2015.

DIVERSE
l Se aduce la cunoștința d-nei Andrei 
Crinuța, din Comuna Corbeni, sat Oești 
Pământeni, nr.369, jud.Argeș, că imobilul 
teren în suprafață de 3.200mp, curți 
construcții și livadă, împreună cu construc-
țiile aflate pe acesta, a fost adjudecat numi-
tului Florea Marian din București, sector 4.

l Judecatoria Iasi, comunicare Sentinta 
Civila nr. 4309/2018 din 11 aprilie 2018, 
dosar nr. 41193/245/2016: Admite cererea 
formulata de reclamanta S.C.SALUBRIS 
S.A. IASI, cu sediul in mun. Iasi, Soseaua 
Nationala nr.43, Jud.Iasi, in contradictoriu 
cu paratul S.C. FOR FUN SRL, cu sediul in 
Iasi, bld. Mangeron, nr.49, corp cladire C7/0 
si C1/0, jud. Iasi si cu sediul procedural  la 
curator Ilascu Adina- Loredana din mun. 
Iasi, str. Alecu Russo nr.3, jud. Iasi. Obliga 
parata sa plateasca reclamantei suma de 
1108,80 lei cu titlu de contravaloare a factu-
rilor de salubritate emise in perioada 
februarie 2016- mai 2016, precum si suma 
de 40,69 lei cu titlu de penalitati de intar-
ziere pentru neachitarea facturilor emise in 
perioada februarie 2016- mai 2016, calculate 
la data de 24.10.2016. Obliga parata la plata 
catre reclamanta a cheltuielilor de judecata 
in cuantum de 250 lei, din care 50 lei repre-
zentand taxa judiciara de timbru si 200 lei 
cu onorariu curatorului special. Executorie. 
Cu drept de a formula apel in termen de 30 
de zile de la comunicare, care se depune la 
Judecatoria Iasi. Pronuntata in data de 
11.04.2018. Pronuntarea se va face prin 
punerea solutiei la dispozitia partilor prin 
mijlocirea grefei instantei.

l S.C. Sifee Terra Heat S.R.L anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: ”foraj experimental sonda apa 
geotermala” (pentru care s-a emis Certifi-
catul de Urbanism nr. 614 din 18/06/2018 
(amenajare platforma tehnologica), propus 
a fi amplasat în intravilanul comunei Giroc, 
satul Chisoda, judetul Timis. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M Timis: B-dul. Liviu Rebreanu 
nr.18-18A, Timișoara, jud. Timis și la sediul 
titularului: str. Mihai Viteazu, nr. 11, comuna 
Selimbar, jud. Sibiu, în zilele de luni - vineri, 
între orele 8 – 16. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul A.P.M Timis.

ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA SECTORUL 2 BUCUREȘTI
Bd. Unirii nr.37, Sector 3 
Bucureș�
SECȚIE COMUNĂ
Camera 121 

Des�natar:
DAVIDOV NIKOLAI
Bolgrad, str. Kuznecinaia nr.43,
regiunea AkermanUcraina

DOSARUL NR. 4492/300/2018
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: declararea judecătorească a morții

C I T A Ț I E
emisă la 29 Octombrie 2018

S�mată doamnă/S�mate domn,

Sunteți chemat în această instanță, camera 121, Complet complet 8 - mf, în data de 05 Decembrie 2018,
ora 8.30 în calitate de pârât, în proces cu ALEXANDRESCU SIBILA MARIE JEAN în calitate de reclamant.
În caz de neprezentare a părților, judecata se va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest lucru de
către una dintre părți.
Prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convențional
ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței pentru un termen de judecată,
cel citat este prezumat că are în cunoș�nță și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația
i-a fost înmânată.

PARAFA ȘEFULUI INSTANȚEI 
(ștampila)                                                                                                                                                   (semnătură indescifrabilă)                                                                                                                                            

Grefier
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l S.C. Sifee Terra Heat S.R.L anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: ”foraj experimental sonda apa 
geotermala” (pentru care s-a emis Certifi-
catul de Urbanism nr. 660 din 29/06/2018 
(amenajare careu foraj si parcare), propus a 
fi amplasat în intravilanul comunei Giroc, 
satul Chisoda, judetul Timis. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M Timis: B-dul. Liviu Rebreanu 
nr.18-18A, Timişoara, jud. Timis şi la sediul 
titularului: str. Mihai Viteazu, nr. 11, comuna 
Selimbar, jud. Sibiu, în zilele de luni - vineri, 
între orele 8 – 16. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul A.P.M Timis.

l OMV Petrom S.A / Expert Petroleum 
Solutions SRL, anunţă publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre APM Gorj si de evaluare adecvata, 
pentru proiectul: „supratraversare trei colec-
toare zona betoane” propus a fi amplasat în 
extravilanul orasului Ticleni, judeţul Gorj. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele 
care o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul APM GORJ din str. Unirii, nr.76, Tg 
Jiu, jud. Gorj in zilele de luni pana vineri, 
intre orele 9 -14, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmgj.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare 
in termen de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data de 
12.11.2018.

l Prin cererea inregistrată la Judecatoria 
Ineu sub dosar nr. 1464/246/2018 petentul 
Moga Florin Ioan  domiciliat in Arad str. 
Adam Muller Guttenbrun nr. 10, cu domici-
liul procesual ales la Cabinet avocat Lumi-
nita Stanoiov, din Arad, B-dul V. Milea nr. 
5-7, sc A ap. 18, jud. Arad  solicită inscrierea 
dreptului de proprietate pe titlu de uzuca-
piune asupra cotei de 1/1 din imobilul situat 
in sat Draut nr. 223 (96),  compus din casa 
de locuit si teren in suprafata totala de 1846 
mp.,indentificat in CF 840 Draut nr. top.195-
196/a.1a in suprafata de 867 mp si CF nr. 
803 Draut nr.top. 195-196/a.2 in suprafata 
de 979 mp, proprietari tabulari fiind Negîrla 
Pavel Negîrla Persida , Butar Gheorghe, , 
Butar (Butariu) Elisabeta . Petentul sustine 
ca foloseste neintrerupt acest imobil de peste 
20 de  ani. În urma acesteia  in baza art.  130 
din Decretul-Lege 115/1938 sunt somaţi toţi 
cei interesaţi ca , indată, să înainteze opoziţie 
la Judecătoria Ineu deoarece, in caz contrar, 
in termen de o luna  de la această ultimă 
publicare se va proceda la  rezolvarea cererii.

l Prin cererea inregistrată la Judecatoria 
Ineu sub dosar nr. 1463/246/2018 petentul 
Moga Florea   domiciliat in Arad str. Adam 
Muller Guttenbrun nr. 170, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet avocat Luminita 
Stanoiov, din Arad, B-dul V. Milea nr. 5-7, sc 
A ap. 18, jud. Arad  solicită inscrierea drep-
tului de proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra cotei de 1/1 din imobilul situat in sat 
Draut nr. 226 (96),  compus din casa de 
locuit si teren in suprafata totala de 3859 
mp,indentificat in CF 104 Draut nr. top.191-
192 proprietari tabulari fiind Iliuta Craciun, 
Iliuta Iosana, Iliuta Florita, Iliuta Persida, 
Iliuta Gheorghe, Iliuta Pavel. Curetean Ana. 
Petentul sustine ca foloseste neintrerupt 
acest imobil de peste 20 de  ani. În urma 
acesteia in baza art. 130 din Decretul-Lege 
115/1938 sunt somaţi toţi cei interesaţi ca , 
indată, să înainteze opoziţie la Judecătoria 
Ineu deoarece, in caz contrar, in termen de o 
luna  de la această ultimă publicare se va 
proceda la  rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al SC Indepen-
denta SA, cu sediul în localitatea Indepen-
denţa, Jud. Călăraşi, în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990 republicată, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru ziua de 10.12.2018, ora 

10.00 la sediul societăţii pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfâr-
şitul zilei de 10.11.2018, considerată data de 
referinţă. Ordinea de zi este următoarea: 1. 
Modificări privind componenţa Consiliului 
de Administraţie şi mandatul acordat admi-
nistratorilor. 2. Modificări privind compo-
nenţa Comisiei de Cenzori şi mandatul 
acordat cenzorilor. 3. Fixarea remuneraţiei 
administratorilor şi cenzorilor. 4. Diverse. 
Participarea acţionarilor se va face personal 
sau prin reprezentant cu procură specială. 
Formularele pentru procuri speciale se pot 
obţine de la sediul societăţii. Documente şi 
materiale informative cu privire la ordinea 
de zi, se pot consulta la sediul societăţii din 
localitatea Independenţa, judeţul Călăraşi, 
zilnic între orele 8.30-16.30, începând cu 
data de 12.11.2016. Dacă în data de 
10.12.2018 Adunarea Generală Ordinară nu 
îndeplineşte cvorumul legal pentru întru-
nire, se reprogramează pentru ziua de 
11.12.2018  ora 10.00 cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l Continvest Insolventa SPRL organizeaza 
licitatie publica cu strigare in vederea 
vanzarii in conformitate cu prevederile Legii 
85/2006, a urmatoarelor active apartinand 
CET SA: Sediu administrativ central – 
cladire birouri, situat in Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 lei. Se 
pot vinde si birouri separate cu cota indiviza 
din caile de acces si din spatiile comune. 
Prêt/birou incepand de la 43.915 lei; Activul 
Cazan de Apa Fierbinte, situat in Brăila, 
calea Călăraşilor nr. 321B, la pretul de 
777.441 lei; Mijloace de transport: Autoutili-
tara 10215 FA 31 la pretul de 7.210 lei; 
Autoutilitara Dacia 1307 la pretul de 1.540 
lei; Mijloace fixe si obiecte inventor compus 
din: Aparate de masura, electrice si electro-
nice, la pretul de 5.900 lei; Birotica si calcu-
latoare la pretul de 8.267 lei; Mobilier la 
pretul de 11.244 lei; Diverse bunuri la pretul 
de 460 lei. Listele complete pot fi studiate la 
sediul lichidatorului. Preturile nu contin 
TVA. Licitatiile se organizeaza in datele de 
15.11.2018, 22.11.2018, 29.11.2018. Alte 
informatii: Licitatiile se organizeaza la 
punctul de lucru al lichidatorului judiciar 
din Braila, Bdul AI Cuza, nr. 3, etaj 6. Caie-
tele de sarcini  se pot ridica de la punctul de 
lucru al lichidatorului, contra sumelor 
cuprinse intre 100 lei si 5000 lei. Garantia de 
participare la licitatie de 10% din valoarea 
de pornire trebuie achitata cu cel putin 2 zile 
anterior datei licitatiei. Tel. 0241/542942; 
0720/300.464.

l Primăria Comunei Taşca, cu sediul în 
localitatea Taşca, str.Lt.Vasile Mitru, nr.4, 
com.Taşca, jud.Neamț, CIF: 2614457, repre-
zentată de primar Daniela Ursache, în cali-
tate de proprietar, organizează licitație cu 
strigare în vederea arendării următoarelor 
suprafețe din domeniul privat: -1.181mp 
situați în localitatea Neagra, comuna Taşca, 
zona Izvor, preț de pornire 0,8Lei/mp/an, 
proprietate privată a Comunei Taşca, în 
agricol. Taxa de participare la licitație este 
de 50Lei. Garanția de participare este de 
95Lei pentru fiecare participant la licitație. 
-1.179mp situați în localitatea Neagra, 
comuna Taşca, zona Izvor, preț de pornire 
0,8Lei/mp/an, proprietate privată a 
Comunei Taşca, în agricol. Taxa de partici-
pare la licitație este de 50Lei. Garanția de 
participare este de 95Lei pentru fiecare 
participant la licitație. Taxele se vor plăti la 
Biroul de Taxe şi Impozite din cadrul Primă-
riei Comunei Taşca. Documentația de atri-
buire se poate procura de la sediul Primăriei 
Taşca, departamentul Relații cu Publicul, 
începând cu data de 08.11.2018, contra 
sumei de 50Lei. Înscrierile la licitație vor 
avea loc până pe data de 28.11.2018, ora 
15.00, la sediul Primăriei Comunei Taşca. 
Ședința de licitație publică cu strigare şi 
adjudecare va avea loc în data de 29.11.2018, 
ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei 
Taşca. Soluționarea litigiilor apărute în 

legătură cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea şi încetarea contractului 
de concesiune, precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acțiunea în justiție 
se introduce la secția de contencios adminis-
trativ a tribunalului în a cărei jurisdicție se 
află sediul concedentului. Data transmiterii 
anunțului de licitație în vederea publicării 
este 06.11.2018.

l Consiliul Local al comunei Bughea de Sus, 
cu sediul în comuna Bughea de Sus, judetul 
Arges, strada Valea Silistii nr.229, tel. 0248 
555095, fax 0248 555095, anuntă organizarea 
licitatiei publice cu ofertă în plic pentru 
inchirierea unui spatiu  în suprafată de 54 
mp situat la parterul fostei Cooperative, 
aflate în domeniul public al localitătii, situate 
în intravilanul acesteia. Pretul de pornire la 
licitatie este stabilit după cum urmează: - 
4,20 lei/mp. Durata inchirierii este de 7 ani. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
18 decembrie 2018, orele 11.00 la sediul 
Primăriei comunei Bughea de Sus. Caietul 
de sarcini poate fi cumpărat din data de 
19.11.2018 până în data de 14.12.2018, luni - 
vineri, orele 09.00 - 14.00, de la sediul primă-
riei, contravaloarea unui caiet de sarcini este 
de 10 lei. Taxa de participare la licitatie este 
de 100 lei si va fi achitată până în data de 
14.12.2018 la caseria Primăriei comunei 
Bughea de Sus.Documentele de înscriere la 
licitatie, împreună cu actele doveditoare ale 
efectuării plătilor, vor fi depuse până la data 
de 18.12.2018, orele 10.00 la Registrul 
”Oferte” din cadrul Primăriei comunei 
Bughea de Sus, într-un singur exemplar. 
Clarificări cu privire la cele de mai sus se pot 
obtine la sediul primăriei comunei Bughea de 
Sus până la data de 14.12.2018 orele 14.00.

l Penitenciarul Botoşani, cu sediul în Boto-
şani, strada I.C. Brătianu, nr. 118, tel. 
0231/515937, int. 155, fax 0231/535421, 
organizează licitaţie publică cu strigare, la 
sediul unităţii, la data de 21.11.2018, orele 
13,00, pentru închirierea a 2 spaţii cu desti-
naţie punct comercial în suprafaţă de 49,30 
mp, respectiv 37,92 mp. I. Condiţiile de 
participare la licitaţie sunt stabilite prin 
documentaţia descriptivă care se poate 
procura de la sediul penitenciarului, serv. 
Logistică, începând cu data publicării anun-
ţului, între orele 08,00- 14,00, pe bază de 
solicitare scrisă. II. Preţul de pornire a licita-
ţiei, pentru 1 metru pătrat este de: 36 lei/ 
lună iar saltul de supralicitare este de minim 
5 lei/ mp/ lună. Durata contractului este de 1 
an. III. Cuantumul garanţiei de participare 
la licitaţie este de 425 lei pentru spațiul de 
49,30 mp şi 325 lei pentru spațiul de 37,92 
mp. IV. Documentele de calificare se depun 
la sediul Penitenciarului, termenul limită de 
primire a acestora: 21.11.2018, orele 11:00. V. 
În caz de neadjudecare la prima licitaţie, 
procedura se va reorganiza la data de 
06.12.2018, orele 13:00, iar în caz de neadju-
decare şi la această procedură, se va reorga-
niza la data de 20.12.2018, orele 13:00.

l Anunț de vânzare dosar 202/2017. Se 
aduce la cunoştința generală că în ziua de 16 
luna 11 anul 2018, ora 10.00, la sediul BEJ 
Mitu Mihai loan din Câmpulung, str.Fratii 
Goleşti, nr.14, bl.A6a, sc.B, ap.1, parter, jud.
Argeş, va avea loc vânzarea la licitație publică 
a bunului imobil constând în: un teren extra-
vilan categoria fânețe şi păşune în suprafață 
de 15.000mp din actele de proprietate şi 
15.081mp din măsurători, situat în comuna 
Dâmbovicioara, sat Podu Dâmboviței, pet. 
Baranga, județul Argeş, înscris în CF 
nr.81253/Dâmbovicioara, nr. Cadastral 776, 
proprietatea debitorului Balta Corneliu, cu 
domiciliul în Bucureşti, sector 4, Bd.Alexan-
dria Obregia, nr.31, bl.I5, sc.A, et.3, ap.12. 
Prețul de începere a licitației este de 
105.366Lei. Toți cei interesați de cumpărarea 
bunului imobil scos la licitație publică se vor 
prezenta la data, locul şi ora stabilite, asupra 
lor vor avea cartea de identitate, oferta de 

cumpărare şi dovada consemnării garanției 
de participare reprezentând 10% din prețul 
de pornire al licitației, în contul de consem-
nare R002BRDE030 DD38686680300, 
CUI:RO20365974, deschis la BRD Câmpu-
lung. Relații suplimentare la telefon 
0248.510.083. Executor Judecătoresc, Mitu 
Mihai loan.

l Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi, înregistrată în RFO II sub nr. 
0649, având CUI: 31215824, prin asociat 
coord. ec. Popescu Emil, in calitate de admi-
nistrator judiciar al debitoarei SC Mencano-
energetica SA - in reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, cu 
sediul in Gura Vaii, str.Timisoarei, nr.22, jud.
Mehedinti, CUI RO1605469, J25/348/1991, 
conform Sentintei nr. 43/30.05.2018 pronun-
tata de Tribunalul Mehedinti in dosarul 
nr.7395/101/2015, anunta vanzarea prin 
negociere directa urmata de supraoferta, in 
conditiile prevazute de art. 156 alin (3) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolventei si de insolventa si de 
Regulamentul de vanzare nr. 524/19.09.2018 
aprobat de Adunarea creditorilor din data de 
28.09.2018, a bunului imobil  Activ Functi-
onal format din Teren fără constructii SL= 
20.509,89 mp, Constructii (C30 - hala meca-
nica grea P+ 1E, Scd= 4125,43 mp - nr. 
cadastral 52844-C1, C39- hala mecanica 
usoara P+2E, Scd= 2815,86 mp - nr. cadas-
tral 52841-C1, C24 - hala sablare vopsire Sc= 
1680 mp, nr. cadastral 52840-C1, C20 – pavi-
lion administrativ P+2E, Scd= 672,85 mp, nr. 
cadastral 52842-C1, C9 - microcantina, Sc= 
178 mp, nr. cadastral 52839-C1, C8 - corp TS 
laboratoare P+2E, Scd= 1366,38 mp, nr. 
cadastral 52845-C1, C7-Hala constructii 
metalice, Sc= 2582 mp, nr. cadastral 1377/7, 
C25-statie trafo 6kv, Sc= 457 mp, nr. cadas-
tral 1377/1/1/1/1-C25, C23-castel apa, Sc= 18 
mp, nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C23, C22-ate-
lier instalatori, Sc= 162 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C23, C21-stocator oxigen, Sc= 
10 mp (demolat) nr. cadastral 1377/1/1/1/1-
C21, C12/2- magazie centrala, Sc= 4 92 mp, 
nr. cadastral 1377/1/1/1/1-C12/2, C27- statie 
compresoare, Sc= 116 mp, nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C27, C28-depozit de table si 
agregate, Sc= 41 mp (demolat) nr. cadastral 
1377/1/1/1/1-C28, retea canalizare, statie 
epurare SBR 16000 L) Instalatii tehnice ( 
Cap frezat FLN, Cazan basic, presa pit 
abcant, instalatii sudare, aere conditionate, 
instalarii incalzire, masini debitat, strunguri, 
masini de gaurit, compresoare,prese hidrau-
lice, masini de frezat, poduri rulante, celule 
electrice, transformatoare, calculatoare, etc.), 
Utilaje  (conform Raportului de evaluare), 
Mijloace de transport (conform Raportului 
de evaluare) (Autoturisme Daewoo Cielo, 
Nubira, Autotrator Roman, etc.), Mobilier, 
Aparatura, Birotica (conform Raportului de 
evaluare), Sisteme protectie (conform Rapor-
tului de evaluare), Instalatie electrica subte-
rana de forta 6Kv - 2 cabluri cu o lungime de 
1340 ml (Raport de evaluare nr. 
50/05.04.2018 intocmit de expert evaluator 
Cojocaru Marian si aprobat prin hotararea 
comitetului creditorilor nr. 227/20.04.2018) 
aflat in garantia creditorilor BCR SA, 
DGRFP Craiova A.J.F.P. Mehedinti, SC 
Electroargeş SA, SC Energomontaj SA. 
Bunul imobil descris anterior se vinde liber 
de sarcini conform art. 91 din Legea 85/2014. 
Pretul ofertat pentru bunul imobil descris 
anterior este de 1.600.000 Euro exclusiv 
TVA. Pasul de supraofertare va fi în 
cuantum de 160.000 euro exclusiv TVA, 
prețul total oferit cu titlu de supraofertă fiind 
1.760.000 euro exclusiv TVA ( 1.600.000 
Euro exclusiv TVA + 10 %), crescând în mod 
succesiv pentru fiecare supraoferta cu 10 % 
din prețul cel mai mare oferit în condițiile 
din regulamentul de vanzare (cu paşi de 
supraofertare de 10 %). Titlul executoriu in 
baza caruia administratorul judiciar proce-
deaza la vanzarea bunului imobil descris 
anterior il reprezinta Sentinta nr. 
43/30.05.2018 pronuntata de Tribunalul 
Mehedinti in dosarul nr. 7395/101/2015 prin 

care a fost confirmat planul de reorganizare 
propus de debitoarea SC Mecanoenergetica 
SA. Supraofertele se vor depune in plicuri 
sigilate la biroul administratorului judiciar 
situat in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, cu scrisoare recoman-
data cu confirmare de primire sau direct cu 
primirea numarului de inregistrare al supra-
ofertei, cel mai tarziu pana la data de 
16.11.2018, fiind insotite in mod obligatoriu 
de dovada achitarii in contul unic de insol-
venta a garantiei de participare in valoare de 
10% din pretul oferit de supraofertant. 
Participarea la sedinta de supraofertare este 
conditionata de achizitionarea caietului de 
sarcini in suma de 1000 lei, depunerea garan-
tiei de participare in valoare de 10% din 
pretul oferit de supraofertant in contul unic 
de insolventa al SC Mecanoenergetica SA nr. 
RO66RNCB 0179034575100001 deschis la 
BCR Dr.Tr. Severin si a actelor de identifi-
care ale ofertantului si ale reprezentantului 
acestuia pana la termenul limita de depunere 
a ofertelor. Sedinta de supraofertare va avea 
loc la data de 19.11.2018, ora 12:00, la sediul 
administratorului  judiciar din Dr.Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, in 
prezenta tuturor ofertantilor, ocazie cu care 
acestia fie isi mentin oferta pentru bunul 
imobil oferit spre vanzare, fie supraoferteaza. 
Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la 
sedinta de supraofertare la termenul de 
vanzare stabilit, la locul si ora fixate in acest 
scop si pana la acel termen sa depuna oferte 
de cumparare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vanzare in termen, sub 
sanctiunea prevazuta de lege. Informatii 
suplimentare la sediul administratorului 
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr. 7A, jud. Mehedinti sau la tel. 
0252.354.399, 0742.592.183, 0756482038. 
Consultant Insolvenţă SPRL reprezentat 
prin practician coordonator ec. Emil 
Popescu.

PIERDERI
l Dan Narcis- declar pierdute următoarele 
documente cu seriile şi numerele: 
AST5071961; 5438087. CT25 2388226; 
2388227; 2388228; 2388229;  2388230; 
2388231; 2388232; 2388233; 2388234; 
2388235; 2388236; 2388237; 2388238; 
2388239; 2388240; 2388244; 2388245; 
2388246; 2388247; 2388248; 2388249; 
2388250.

l Pierdut legitimație de student la Universi-
tatea Tehnică de Construcții Bucureşti, pe 
numele Pirvulescu Emil Nicolae. O declar 
nulă.

l Pierdut certificatele pentru autorizarea 
activităţii la sediu social, terţi, sediu 
secundar, ale societăţii Nivalis Plant SRL, cu 
sediul social în Bucureşti, sector 2, str. Brezoi 
nr. 17, camera 3, având J40/11618/2014, 
CUI 33666138.Le declar nule.

l Pierdut legitimaţie fiscală nr. 006 pe 
numele Preda Ilie, emisă de ANAF 
-DGCVPF. O declar nulă.

l Pierdut legitimaţie de servici emisă de 
către compania RCS -RDS SA pe numele 
Paraschiv Cris -Robert. O declar nulă.

l Pierdut certificat constatator cu CIF 
27221712/28.07.2010 al PFA Pupeza -Radu 
Elena Cristina.

l Pierdut autorizaţie de interpretariat şi 
traducător pentru limba portugheză şi 
suedeză emisă de Ministerul de Justişie cu 
numărul 34615 pe numele Manolache Cătă-
lina. O declar nulă.

l Pierdut carte de intervenţii la casa de 
marcat Datecs MP 55 seria număr 12192675 
a societăţii SKY Internaţional SRL. O decla 
nulă.


