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OFERTE SERVICIU

Expert Service 24/7 angajeaza Elec-
tromecanici cu studii de specialitate 
sau experienţă. Salariu motivant; 
bonusuri lunare; transport, cazare 
şi diurnă pentru delegaţii; trainin-
guri de specializare. 0724.151.705.

l Casino Bucharest angajează 
personal cu şi fără experienţă pentru 
toate departamentele şi organizează 
Şcoala de crupieri. Persoanele intere-
sate pot depune CV la recepţia cazi-
n o u l u i  – i n c i n t a  H o t e l 
Intercontinental, de luni până vineri, 
o r e l e  1 2 . 0 0 - 1 7 . 0 0 .  R e l a ţ i i : 
0720.375.986; 0735.352.164.

l MA.RA Logistics Quality, anga-
jeaza agent de vanzari full-time, cu 
experienta, vorbitor de limba turca si 
engleza, nivel avansat. Salariu 
atractiv si bonusuri in functie de 
performante. Interviu la punctul de 
lucru: Drumul intre Tarlale, nr.160-
174, sector 3, Bucuresti, pe data 
de 17.11.2016, ora 10.00. CV-urile 
catre adresa de e-mail: office@mara-
logistics.ro, tel: 021.255.55.02.

l Şcoala Gimnazială ,,Panait 
Cerna” Cerna cu sediul în localitatea 
Cerna, jud. Tulcea organizează 
concurs conform prevederilor H.G. 
nr. 286/2011, reactualizată pentru 
ocuparea posturilor contractuale 
vacante, după cum  urmează:1. 0.5 
norma Îngrijitor -pentru  Şcoala 
Gimnazială ,,Panait Cerna” Cerna, 
2. 0.5 norma Îngrijitor Grupa Pentru 
Învăţământ Preşcolar- pentru Şcoala 
Primară Traian pe data de 15 dec. 
2016, Orele 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la secre-
tariatul  şcolii până în data de 13.
dec.2016, ora 14.00. Informaţii supli-
mentare se pot obţine în zilele lucră-
toare telefonic la nr. 0240575565.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, str.Spitalului, 
nr.4, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: arhivar 
debutant -un post, la Biroul Adminis-
trativ din cadrul Spitalului Orăşenesc 
Făget, studii medii, vechimea în 
specialitate nu este necesară, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 15.12.2016, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 
15.12.2016, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-îndeplinesc condiţiile de studii; -nu 
au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 07.12.2016, ora 15.00, 
la sediul Spitalului Orăşenesc Făget, 
str.Spitalului, nr.4. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orăşenesc 
Făget, persoană de contact: ec.Lera 
Filicuta, telefon: 0256.320.860, int.19, 
fax: 0256.320.039.

l Primăria Comunei Valea Călugă-
rească, judeţul Prahova, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcţi-
ilor publice de execuţie vacante de: -1 
post funcţie publică consilier, clasa I, 
grad profesional superior -Birou 
cadastru agricol -Protecţia mediului 
-Compartiment registru agricol; -1 
post funcţie publică inspector, clasa I, 
grad profesional principal -Compar-
timent urbanism; -1 post funcţie 
publică inspector, clasa I, grad profe-
sional debutant -Compartiment inte-
grare europeană, conform HG 
611/2008. Concursul va avea loc în 
perioada 27-29 decembrie 2016, 
proba scrisă şi interviul. Locul de 
desfăşurare a concursului: sediul 

Primăriei Comunei Valea Călugă-
rească. Condiţii specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice pentru: 
-funcţie publică consilier, clasa I, 
grad profesional superior -minim 9 
ani; -funcţie publică inspector, clasa 
I, grad profesional principal -minim 
5 ani; -funcţie publică inspector, clasa 
I, grad profesional debutant -fără 
vechime; -cunoştinţe operare calcu-
lator nivel mediu. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Valea Călugărească, după 
cum urmează: -12 decembrie 2016: 
data-limită de depunere a dosarelor; 
-21 decembrie 2016: selecţia dosa-
relor; -27 decembrie 2016: proba 
scrisă, ora 10.00; -29 decembrie 2016, 
proba interviu, ora 10.00. Relaţii 
suplimentare: tel.0244.235.444; 
0764.967.077, Compartiment Resurse 
Umane -Viorica Mocanu.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, 
organizează concurs de recrutare în 
data de 15 decembrie 2016 – proba 
scrisă , ora 10:00 în vederea ocupării 
posturilor contractuale de execuție 
vacante după cum urmează: 1. Asis-
tent  social, grad debutant – 1 post la 
Centrul de Urgență pentru Victimele 
Violenței în Familie din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare 
Nr. 2 Bârlad; 2. Referent de speciali-
tate , grad II – 1 post la Centrul de 
Îngrijire de Zi din cadrul Comple-
xului de Servicii Comunitare Nr.1 
Vaslui; Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul  
Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui. 
Dosarul de înscriere trebuie să 
conțină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.6 din H.G.R 
nr.286/2011, actualizată. Condițiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează pe site-ul şi la sediul 
Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui 
şi la nr.de telefon: 0235/315138, Fax: 
0235/31534,  int .  1110,  CUI: 
17095927, E-mail: office@dgaspc-vs.
ro.

l Institutul Naţional de Statistică 
organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie 
temporar vacantă de consilier juridic 
superior la Serviciul juridic şi conten-
cios. Concursul se organizează la 
sediul I.N.S. din Bucureşti, Bd. Liber-
tăţii 16, sector 5,  în data de 
07.12.2016, ora 10:00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 8 zile de la 
data publicării anunţului, la sediul 
I.N.S.. Dosarul de înscriere trebuie să 
conţină obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate şi bibliografia stabi-
lită se afişează la sediul şi pe site-ul 
I.N.S. (www.insse.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul I.N.S. 
şi la telefon (021)317.77.82.

l Institutul de Istorie „A. D. 
Xenopol”, din cadrul Filialei Iaşi a 
Academiei Române, cu sediul în 
B-dul Carol I, nr 8, Iaşi, în data de 
15.12.2016, ora 9:00, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
c o n t r a c t u a l  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011 (actualizat) de 
muncitor calificat, gradul I (M), 
normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată, cu atribuţii de fochist. Condiţii: 
studii medii (şcoala profesională, 
liceu de specialitate, calificare profe-
sională atestabilă), vechime de minim 

9 ani, în calificarea profesională 
corespunzătoare studiilor absolvite. 
Termenul de depunere a dosarelor 
este 05.12.2016, ora 12:00. Relaţii 
suplimentare la telefon 0332 101 115, 
Biroul Resurse Umane, Salarizare şi 
l a  s e d i u l  I n s t i t u t u l u i ,  t e l . 
0332 106 172.

l Pentru încadrarea ca funcționar 
public cu statut special în sistemul 
administrației penitenciare (ofițer şi 
agent de penitenciare), Penitenciarul 
Mărgineni scoate la concurs 10 
posturi vacante (4 posturi ofițer asis-
tent social, 1 post ofițer monitor 
sportiv şi 5 posturi agent operativ 
grupă de intervenție). Dosarele de 
candidat se depun în termen de 15 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului, la structura de resurse 
umane din Penitenciarul Mărgineni. 
Taxa de înscriere la concurs este de 
85 lei. Alte informaţii suplimentare 
se pot obţine pe site-ul Penitencia-
rului Mărgineni (http://anp.gov.ro/
web/penitenciarul-margineni, secţi-
unea Carieră – Concursuri) şi la 
structura de resurse umane din 
Penitenciarul Mărgineni.

l Primarul Comunei Ariceştii Rahti-
vani, cu sediul in comuna Ariceştii 
Rahtivani, nr.75, jud.Prahova, orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
funcţia publica de execuţie temporar 
vacanta de Inspector, clasa I, grad 
profesional Superior, funcţie publica 
de execuţie in cadrul Biroului 
Buget-Finante si Investiţii. Probele 
stabilite pentru concurs sunt: Proba 
scrisa si Interviul. a) Condiţiile de 
desfăşurare a concursului sunt urmă-
toarele: 1.Data pana la care se pot 
depune dosarele de înscriere, este 
28.11.2016; 2. Data, ora si locul de 
desfăşurare a probei scrise, sunt: 05. 
12. 2016, ora 13.00, sediul Primăriei; 
3.Data, ora si locul de desfăşurare a 
interviului sunt: 08.12.2016, ora 
13.00, sediul Primăriei; b) Condiţiile 
de participare la concurs: b.1 Condi-
ţiile generale, sunt cele prevăzute la 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, repu-
blicata, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, cu modificările si 
completările ulterioare. b. 2 Condiţii 
specifice -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de 
licenţă; -vechime in specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice minim 9 ani; Bibliografia 
pentru concurs si alte informaţii in 
legătură cu dosarul de concurs, se 
găsesc pe site-ul Primăriei - www.
comunaaricestiirahtivani.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Ariceştii Rahtivani, de la 
Secretarul comunei, sau la telefon nr. 
0244.380.068.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul H.G. 
nr.45/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a trei funcţii publice de 
execuție vacante la Direcția Generală 
Control, Antifraudă şi Inspecții, în 
data de 07 decembrie 2016, orele 
10,00 proba scrisă. Interviul se va 
susţine într-un termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Condiții specifice 
pentru postul de consilier debutant: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: ingineria resurselor 
vegetale şi animale, inginerie şi 
management. Condiții specifice 
pentru postul de consilier asistent: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: ingineria resurselor 
vegetale şi animale, ştiințe sociale; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice: 
minimum 1 an. Condiții specifice 
pentru postul de consilier superior: 
-studii universitare de licenţă absol-

vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în doemniul: ingineria resurselor 
vegetale şi animale; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: minimum 9 
ani; -Cunoştințe operare/ programare 
calculator (Windows/ Office, 
Internet) –nivel bază. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la secre-
tariatul comisiei de concurs în termen 
de 8 de zile de la data publicării. 
Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere vor fi afişate la sediul insti-
tuţiei din B-dul. Carol I nr.2-4, sector 
3, Bucureşti şi vor fi publicate pe 
pagina de web www.madr.ro.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul H.G. nr. 
611/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a două funcţii publice de 
execuție vacante la Direcția Generală 
Control, Antifraudă şi Inspecții, 
Compartimentele județene Braşov şi 
Ilfov, în data de 22 decembrie 2016, 
orele 10,00 proba scrisă. Interviul se 
va susţine într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Condiții 
specifice pentru postul vacant de 
consilier debutant– Braşov: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul: ingineria resurselor vegetale şi 
animale, ştiințe sociale, ştiințele 
pământului şi atmosferei; Condiții 
specifice pentru postul vacant de 
consilier juridic debutant- Ilfov: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ştiințe juridice; Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la secre-
tariatul comisiei de concurs în termen 
de 20 de zile de la data publicării. 
Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere vor fi afişate la sediul insti-
tuţiei din B-dul. Carol I nr.2-4, sector 
3, Bucureşti şi vor fi publicate pe 
pagina de web www.madr.ro. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale.

l Sport Club Popeşti Leordeni cu 
sediul în oraşul Popeşti Leordeni, str. 
Leordeni, nr.116, judeţul Ilfov organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractual vacante de execuţie din 
cadrul Compartimentului Adminis-
trativ: şofer I– 1 post şi referent I– 1 
post. Probele stabilite sunt: proba 
scrisă şi interviul. Proba scrisă se va 
organiza în data de 16.12.2016, ora 
10:00, iar interviul în data de 
20.12.2016, ora 10:00. Probele se vor 
susţine la sediul Sport Club Popeşti– 
Leordeni  din oraşul Popeşti-Leor-
deni, str. Leordeni, nr.116, jud Ilfov. 
Condiţii generale: -candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art.3 din Regulamentul cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, aprobat prin H.G.R. 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată. Condiţii specifice: Şofer: -studii 
generale; -să dețină permis de condu-
cere categoriile B, C, BE, CE; 
-vechimea necesară exercitării func-
ției– min.7 ani. Referent I: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -cunoştinţe de operare  PC: 
Word şi Excel– nivel mediu; -vechime 
de specialitate: constituie avantaj. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării anunţului 

în Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a, la sediul instituţiei şi 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
Regulamentul cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice din 
23.03.2011, aprobat prin H.G.R. 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată. Relaţii suplimentare la sediul 
Sport Club Popeşti–Leordeni, Biroul 
Resurse Umane.

l Primăria Comunei Cornu Luncii 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al Prima-
rului Comunei Cornu Luncii: Consi-
lier gradul IA la Compartimentul 
Cămine Culturale; Consilier gradul 
debutant la Compartimentul Cămine 
Culturale; Şofer I la Compartimentul 
administrativ şi gospodărie comu-
nală. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Cornu 
Luncii din comuna Cornu Luncii, 
judeţul Suceava, în data de 16 
decembrie 2016, ora 10:00 - proba 
scrisă, iar proba interviului în termen 
de cel mult 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise. 1. Criterii 
generale de ocupare a funcțiilor 
contractuale de execuție vacante din 
cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cornu Luncii : - 
are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România; - cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; - are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - are capacitate 
deplină de exerciţiu; - are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberată 
de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; - îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; - nu a fost condamnat(ă) 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracţiuni 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 
intenţie, care ar face incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. 2. Criterii specifice de ocupare 
a funcțiilor contractuale de execuție 
vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Cornu Luncii: a. Consilier gradul IA 
la Compartimentul Cămine Cultu-
rale: - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; - vechime în specialitate în 
studiile necesare exercitării funcţiei 
contractuale: 6 ani şi 6 luni; - cursuri 
de specializare în domeniul coregra-
fiei. b. Consilier gradul debutant la 
Compartimentul Cămine Culturale: 
- studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul muzică şi interpretare 
muzicală. - vechime în specialitate în 
studiile necesare exercitării funcţiei 
contractuale: - (0 ani). c. Şofer I la 
Compartimentul administrativ şi 
gospodărie comunală: - studii liceale, 
medii sau generale; - vechime în 
specialitate necesare exercitării func-
ţiei contractuale: 2 ani - posesor 
permis de conducere categoria: B,C. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune la sediul Primăriei 
Comunei Cornu Luncii din comuna 
Cornu Luncii, judeţul Suceava în 

termen de 10 de zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României Partea a – 
III-a. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute de art.6 din 
anexa la Hotărârea Guvernului 
României nr. 286/20011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, care 
vor fi prezentate şi original în vederea 
verificării conformității copiilor cu 
acestea sau în copii legalizate. Relaţii 
suplimentare cu privire la conţinutul 
dosarului, bibliografie, etc. se pot 
obţine de la sediul Primăriei comunei 
Cornu Luncii, telefon 0230542296, 
persoană de contact -  Oiaga 
Constantin.

l Spitalul Clinic de Urgență 
“Bagdasar-Arseni” Bucureşti organi-
zează concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată a funcțiilor 
contractuale de conducere si de 
execuție, vacante, în cadrul structu-
rilor organizatorice din spital, după 
cum urmează: Perioada 14 decembrie 
2016 – 22 decembrie 2016. 1. Servi-
ciul Tehnic - Sef Serviciu. 2. Serviciul 
Administrativ - Sef Serviciu. 3. Sectia 
Clinica Chirurgie Generala – 1 post 
- Registrator Medical (M) . 4. Sectia 
Anestezie Terapie  Intensiva – 1 post 
- Asistent Medical Principal Genera-
list (PL) . 5. Sectia Anestezie Terapie 
Intensiva - 4 posturi - Asistent 
Medical Debutant Generalist (PL). 6. 
Sectia Anestezie Terapie Intensiva - 5 
posturi - Infirmiera Debutant (M;G). 
7. Laboratorul Radiologie, Imagistica 
Medicala – 1 post. - Asistent Medical 
(PL), Specialitatea Radiologie. 8. 
Laboratorul Radiologie, Imagistica 
Medicala - 2 posturi - Registrator 
Medical (M). 9. Laboratorul Radio-
logie, Imagistica Medicala  - 1 post -  
Brancardier (G). 10. Biroul Internari 
– 1 post  - Registrator Medical (M). 
11. Serviciul De Management Al 
Calitatii Serviciilor Medicale - 0,5 
post - Asistent Medical Principal 
Generalist (PL). 12. Serviciul Finan-
ciar-Contabilitate – 1 post - Econo-
mist Gradul II . 13. Serviciul Achizitii 
Publice, Contractare – 1 post - 
Economist Debutant. 13. Serviciul 
Tehnic - 0,5 post - Inginer Specialist 
IA. Pentru a ocupa posturile vacante 
candidatii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, 
conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin H.G.R. nr. 286 
din 23 martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: a) are cetă-
ţenie română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
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 exercitiu; e) 
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f) îndeplineşte condiţiile de 
studii şi după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice cerinţelor 
postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea 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 exceptia situației în care a inter-
venit reabilitarea. Deasemenea, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele  condiții specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcțiilor contractuale : 
Pentru postul de SEF SERVICIU – 
Serviciul Tehnic, diploma de licenta 
in specialitatea serviciului (in dome-
niul ingineriei),  curs de management 
spitalicesc, minimum 2 ani vechime 
in specialitate, Pentru postul de Sef 
Serviciu – Serviciul Administrativ, 
diploma de licenta in specialitatea 
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serviciului (in domeniul ingineriei), 
curs de achizitii publice, minimum 2 
ani vechime in specialitate. Pentru 
postul de Registrator Medical (M) – 
Sectia Clinica Chirurgie Generala, 
diploma de studii medii de speciali-
tate sau diploma de studii medii, curs 
operare calculator, minimum 6 luni 
vechime in activitate. Pentru postul 
de Asistent Medical Principal Gene-
ralist (PL) – Sectia Anestezie Terapie  
Intensiva, diploma de bacalaureat, 
diploma de scoala sanitara postli-
ceala, examen pentru obtinerea 
gradului de principal, minimum 5 
ani vechime ca asistent medical. 
Pentru cele 4 posturi de Asistent 
Medical Debutant Generalist (PL) – 
Sectia Anestezie Terapie Intensiva, 
diploma de bacalaureat, diploma de 
scoala sanitara postliceala fara  
vechime in specialitate. Pentru cele 5 
posturi de Infirmiera Debutant 
(M;G) – Sectia Anestezie Terapie 
Intensiva, scoala generala sau 
diploma de studii medii, program de 
lucru in ture  12 ore cu 24 ore cu sau 
fara vechime in activitate. Pentru 
postul de Asistent Medical (PL), 
Specialitatea Radiologie – Labora-
torul Radiologie, Imagistica Medi-
cala, diploma de bacalaureat, 
diploma de scoala sanitara postli-
ceala, minimum 6 luni vechime in 
specialitate. Pentru cele 2 posturi de 
Registrator Medical (M) – Labora-
torul Radiologie, Imagistica Medi-
cala, diploma de studii medii de 
specialitate sau diploma de studii 
medii, curs operare calculator, 
minimum 6 luni vechime in activi-
tate. Pentru  postul de Brancardier 

(G) – Laboratorul Radiologie, 
Imagistica Medicala - diploma de 
scoala generala sau diploma de studii 
medii-   program de lucru in ture a 
cate 6 ore sau 12 ore cu 24 ore - cu 
sau fara vechime in activitate. Pentru  
postul de Registrator Medical (M) – 
Biroul Internari - diploma de studii 
medii de specialitate sau diploma de 
studii medii - curs operare calculator 
- minimum 6 luni vechime in activi-
tate. Pentru 0,5 post de Asistent 
Medical Principal Generalist (PL) – 
Serviciul de Management al Calitatii 
Serviciilor Medicale-  diploma de 
bacalaureat, diploma de scoala sani-
tara postliceala, examen pentru obti-
nerea gradului de principal, 
minimum 5 ani vechime ca asistent 
medical. Pentru  postul de Economist 
Gradul II – Serviciul Financiar-Con-
tabilitate - diploma de licenta -  curs 
de contabilitate primara - 3 ani si 6 
luni vechime in specialitate. Pentru  
postul de ECONOMIST DEBU-
TANT – Serviciul Achizitii Publice, 
Contractare diploma de licenta, curs 
de operare PC, fara vechime in speci-
alitate. Pentru 0,5 POST DE 
INGINER SPECIALIST IA – Servi-
ciul Tehnic- diploma de licenta, curs 
de achizitii publice,  6 ani si 6 luni 
vechime in specialitate. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: - 21 noiembrie – 06 decem-
brie 2016 (inclusiv), ora 1400  depu-
nerea dosarelor, - 08 decembrie 2016, 
selectia de dosare, - 14 decembrie 
2016, ora 9 proba scrisă, - 19 decem-
brie 2016, ora 9 proba practică, - 22 
decembrie 2016, ora 9 interviu. Dosa-
rele de înscriere la concurs se vor 

depune la Serviciul R.U.N.O.S. în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, și va 
conţine în mod obligatoriu următoa-
rele documente (conform art.6 din 
H.G.R. 286/23.03.2011): a) cerere de 
înscriere la concurs adresată mana-
gerului spitalului; b) copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; copie dupa documentul  care 
atesta schimbarea numelui, in condi-
tiile in care numele din documentele 
necesare inscrierii nu concide cu cel 
din actul de identitate; c) copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
si copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de spital; d) 
carnetul de muncă sau, după caz,  
adeverinţele care să ateste vechimea 
în muncă, în meserie și/sau în specia-
litatea studiilor, in copie; e) cazierul 
judiciar sau o declaratie pe propria 
raspundere ca nu are antecedente 
penale care  sa-l faca incompatibil cu 
functia pentru care candideaza (in 
cazul declaratiei pe propria raspun-
dere, candidatul  declarat admis la 
selectia dosarelor, are obligatia de a 
completa dosarul de  concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel 
tarziu pana la data desfasurarii 
primei probe a concursului); f) adeve-
rinţă 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, adeverinţa 

care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; g) curriculum 
vitae. Actele prevăzute la punctul b), 
c) și d) vor fi prezentate și în original 
în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. Detalii privind 
condițiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile  pe site-ul 
spitalului : www. bagdasar-arseni.ro. 
Relații suplimentare la sediul Spita-
lului Clinic de Urgență “Bagda-
sar-Arseni” București, Șoseaua 
Berceni nr.12, sector 4, București, 
telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 
1123 –Serviciul R.U.N.O.S. Manager, 
Prof.univ.dr. Gorgan Radu-Mircea.
    
l Spitalul Clinic de Urgență 
“Bagdasar-Arseni” București organi-
zează concurs pentru ocuparea pe 
durată determinată a  funcțiilor  
contractuale de execuție, temporar 
vacante, în cadrul structurilor orga-
nizatorice din spital, după cum 
urmează: Perioada 14 decembrie 
2016 – 22 decembrie 2016. 1. Sectia 
Clinica Neurochirurgie III - 4 posturi 
- Asistent Medical Generalist (PL). 2. 
Sectia Neurochirurgie V - 1 post -  
Brancardier (G). 3. Bloc Operator - 1 
post - Asistent Medical Generalist 
(PL). 4. Bloc Operator - 2 posturi - 
Asistent Medical Debutant Genera-
list (PL). 5. Bloc Operator - 3 posturi 
- Infirmiera Debutant (M;G). 6. 
Serviciul R.U.N.O.S. - 1 post - 
Economist Gradul II. 7. Serviciul 
Achizitii Publice, Contractare – 1 
post -  Inginer Gradul I. 8. Statia 
Sterilizare - 1 post - Asistent Medical 
Generalist (PL). 9. Unitatea Primiri 
Urgente - 3 posturi - Asistent Medical 
Debutant Generalist (PL).  Pentru a 
ocupa un post temporar vacant 
candidatii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, 
conform art. 3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin H.G.R. nr. 286 
din 23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare: a) are cetă-
ţenie română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d) 
are capacitate deplină de exercitiu; e) 
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberată de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f) îndeplinește condiţiile de 
studii și după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice cerinţelor 
postului scos la concurs; g) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu exceptia situației în care a inter-
venit reabilitarea; Deasemenea, 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele  condiții specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
și a ocupării funcțiilor contractuale: 
Pentru cele 4 Posturi De Asistent 
Medical Generalist (PL) – Sectia 
Clinica. Neurochirurgie III, diploma 
de bacalaureat, diploma de scoala 
sanitara postliceala minimum 6 luni 
vechime in specialitate. Pentru postul 
de Brancardier (G) – Sectia Neuro-
chirurgie V - diploma de scoala 
generala sau diploma de studii medii 
cunostinte minime in domeniul sani-
tary cu sau fara vechime in activitate. 
Pentru postul de Asistent Medical 
Generalist (PL) – Bloc Operator 
diploma de bacalaureat, diploma de 
scoala sanitara postliceala minimum 
6 luni vechime in specialitate. Pentru 
cele 2 posturi de Asistent Medical 
Debutant Generalist (PL) – Bloc 

Operator diploma de bacalaureat, 
diploma de scoala sanitara postli-
ceala fara vechime in specialitate. 
Pentru cele 3 posturi de Infirmiera 
Debutant (M;G) – Bloc Operator 
scoala generala sau diploma de studii 
medii, program de lucru in ture  12 
ore cu 24 ore cu sau fara vechime in 
activitate. Pentru postul de Econo-
mist Gradul II – Serviciul R.U.N.O.S. 
diploma de licenta, diploma master, 
specializarea management organiza-
tional, 3 ani si 6 luni vechime in acti-
vitate. Pentru postul de Inginer 
Gradul I – Serviciul Achizitii Publice, 
Contractare diploma de licenta curs 
de operare PC  3 ani si 6 luni vechime 
in specialitate. Pentru postul de Asis-
tent Medical Generalist (PL) – Statia 
Sterilizare, diploma de bacalaureat, 
diploma de scoala sanitara postli-
ceala, minimum 6 luni vechime in 
specialitate. Pentru cele 3 posturi de 
Asistent Medical Debutant Genera-
list (PL) – Unitatea Primiri Urgente, 
diploma de bacalaureat, diploma de 
scoala sanitara postliceala, fara 
vechime in specialitate. Concursul se 
va organiza conform calendarului 
următor: - 28 noiembrie 2016 – 06 
decembrie 2016 (inclusiv), ora 1400  
depunerea dosarelor, - 08 decembrie 
2016, selectia de dosare, - 14 decem-
brie 2016, ora 9 proba scrisă, - 19 
decembrie 2016, ora 9 proba practică, 
- 12 decembrie 2016, ora 9 interviu. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
depune la Serviciul R.U.N.O.S. în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului, și va conţine în 
mod obligatoriu următoarele docu-
mente (conform art.6 din H.G.R. 
286/23.03.2011): a) cerere de înscriere 
la concurs adresată managerului 
spitalului; b) copia actului de identi-
tate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; copie dupa documentul  care 
atesta schimbarea numelui, in condi-
tiile in care numele din documentele 
necesare inscrierii nu concide cu cel 
din actul de identitate; c) copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
si copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de spital; d) 
carnetul de muncă sau, după caz,  
adeverinţele care să ateste vechimea 
în muncă, în meserie și/sau în specia-
litatea studiilor, in copie; e) cazierul 
judiciar sau o declaratie pe propria 
raspundere ca nu are antecedente 
penale care  sa-l faca incompatibil cu 
functia pentru care candideaza (in 
cazul declaratiei pe propria raspun-
dere, candidatul  declarat admis la 
selectia dosarelor, are obligatia de a 
completa dosarul de  concurs cu 
originalul cazierului judiciar, cel 
tarziu pana la data desfasurarii 
primei probe a concursului); f) adeve-
rinţă 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, adeverinţa 
care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; g) curriculum 
vitae. Actele prevăzute la punctul b), 
c) și d) vor fi prezentate și în original 
în vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. Detalii privind 
condițiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile  pe site-ul 
spitalului : www. bagdasar-arseni.ro. 
Relații suplimentare la sediul Spita-
lului Clinic de Urgență “Bagda-
sar-Arseni” București, Șoseaua 
Berceni nr.12, sector 4, București, 
telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 
1123 –Serviciul R.U.N.O.S. Manager, 
Prof.univ.dr. Gorgan Radu-Mircea.

CITAȚII  
l Se citează pârâţii Pipos Ioan 
Florin si Pipos Daniel Gheorghe la 

Judecătoria Brașov, în dosarul nr. 
4882/197/2006, având termen în 
08.12.2016, sala J1, ora 09:00.

l Se citează Codausi Emanuel, 
pentru termenul din 14.12.2016, la 
Tribunalul Specializat Arges, in 
dosarul 252/1259/2015/a1, obiect 
atragerea raspunderii pentru intrarea 
in insolventa.

l Demeter Ioan, cu ultimul domi-
ciliu în Brașov, str. Temeliei nr. 22, 
este citat la Judecătoria Brașov, în 
28.11.2016, în dosarul 2006/62/2015, 
ora 09.00.

l Subsemnatul Misoagă Dumitru 
transmit scuzele mele către Cândea 
Veronica Aurelia, în  conformarea 
dispoziţ i i lor  Ordonanţei  din 
08.08.2016, date în dosarul nr. 
2473/P/2015, al parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sfântul Ghorghe, 
jud. Covasna.

l Subscrisa ACANT-RO S.R.L., cu 
sediul social in Oraș Râșnov, Str. 
Mihai Viteazu nr. 19, jud. Brașov, 
J08/1479/2003, CUI 15634669, în 
calitate de debitor în dosarul nr. 
3804/62/2016, este chemată la Tribu-
nalul Brașov, în data de 14.12.2016, 
Ora 11.00, Complet Ci5, Sala T5, în 
proces cu S.C. Conarg Construct 
SRL, având ca obiect – procedura 
insolvenţei.

l Se citeaza Ardelean Viorica  domi-
ciliata in Arad Aleea Saturn, bl.A 12 
ap.13, jud. Arad,  la Judecatoria 
Arad,, pentru data de 24.11.2016 ora 
8.30 ,sala  146 Complet C16 , in cali-
tate de prata in  dosar  nr. 
11267/55/2016 , avand ca obiect 
plangere incheiere CF.,  cu recla-
manta Cret Maria. 

DIVERSE  
l S.C. Recycle International SRL cu 
sediul în Oraș Bragadiru, Șoseaua 
Alexandriei nr. 229, Hala nr. 149B, 
Jud. Ilfov înregistrată la O.N.R.C. – 
O.R.C.T.If., având C.U.I. nr. 
22389937 informeaza pe cei intere-
sați faptul că s-a depus solicitarea 
pentru obținerea Autorizației de 
mediu pentru activitățile de colectare 
si de valorificare ale deșeurilor nepe-
riculoase desfășurate în punctul de 
lucru din Oraș Chitila, str. Macului, 
nr. 27, jud. Ilfov. Informații supli-
mentare se pot solicita la sediul 
Agenției Pentru Protecția Mediului 
Ilfov din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – în 
spatele benzinariei Lukoil), între 
orele 09:00- 12:00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul A.P.M. Ilfov în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț. Publicat astăzi, 
21.11.2016

l S.C. Vitro Recycling SRL cu sediul 
în Oraș Bragadiru, Șoseaua Alexan-
driei nr. 229, Biroul 6, Clădirea C46, 
Intrarea B, Etaj 1, Jud. Ilfov înregis-
trată la O.N.R.C. – O.R.C.T.If., 
având C.U.I. nr. 32941116 infor-
meaza pe cei interesați faptul că s-a 
depus solicitarea pentru obținerea 
Autorizației de mediu pentru activi-
tățile de colectare si de valorificare 
ale deșeurilor nepericuloase desfășu-
rate în punctul de lucru din Bucu-
rești, Șoseaua Olteniței, nr. 388, 
sector 4. Informații suplimentare se 
pot solicita la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului București din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 ( 
Barajul Lacul Morii – în spatele 
benzinariei Lukoil ), între orele 09:00- 
12:00, de luni până vineri. Propuneri 
sau contestații se pot depune la sediul 
A.P.M. București în termen de 10 zile 
de la data publicării prezentului 
anunț. Publicat astăzi, 21.11.2016

l Anunt public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. Titularul proiectului S.C. 

Proiect co-finanțat din FEDR prin Program Operațional Competitivitate 2014 - 2020 
Axă prioritară 1 – „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării 
afacerilor”
Acțiune: 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
Titlu proiect: Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în domeniul artelor vizuale 
(producție, conservare, restaurare)
Acronim proiect: UBB-TeMATIC-Art
Cod proiect: ID P_40_374
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

21 Noiembrie 2016

Lansare proiect
    

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 
01.09.2016 proiectul cu titlul „Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate în 
domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare)”, ID P_40_374, în baza contractului de finanţare Nr. 
14 din 01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de 
Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate 
de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).
   

Valoarea totală a proiectului este de 16.933.011,25 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 
13.391.855,00 lei. Contribuţia eligibilă a întreprinderilor partenere în colaborare este de 3.496.156,25 lei. 
   

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea, prin transfer de cunoștințe și expertiză (de care dispune 
cumulativ echipa interdisciplinară a proiectului), în parteneriat cu minimum 10 firme, de produse și servicii 
noi/îmbunătățite, inovative, în domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare), într-o perioadă de 60 
de luni.
  

Se urmărește dezvoltarea de materiale avansate și tehnologii de producție în domeniul artelor vizuale, 
dezvoltarea de materiale avansate și tehnologii de conservare-restaurare a monumentelor și patrimoniului mobil 
și dezvoltarea de sisteme-suport pentru domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare).
   

Rezultatul proiectului va fi reprezentat de contractele subsidiare încheiate cu cele 10 firme în materie de transfer 
de cunoștințe, în domeniul artelor vizuale.
   

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca și la sediul celor 10 firme partenere pe o durată de 60 
luni.
   

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 
2014-2020.
    

Date de contact:
Nume persoană contact: lector dr.  Alin Mihăilă
Funcţie: Director proiect
Sediu birou implementare: Facultatea de Teologie Ortodoxă, sala 305
Tel. 0740 077521, Fax: 0364 815679, e-mail: alinmihaila@gmail.com

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Episcop Nicolae Ivan, f.n., Cluj-Napoca

Tel.: (00) 40 - 740 – 077521
Fax: (00) 40- 364 - 815679

Noi venim în sprijinul artei românești

 

Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca



www.jurnalul.ro 15
OMV Petrom S.A., Asset IV Moesia,  
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
“Demolare careu sonda 1483 Dumi-
trana”, propus a fi amplasat in com. 
Darasti-Ilfov,  jud. Ilfov. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov din Bucu-
resti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, 
sector 6 si la sediul S.C. OMV Petrom 
S.A., Asset IV Moesia din oras Videle, 
str. Republicii, nr. 17. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ilfov.

l SC BIRTUL RADULUI SRL, 
titular al Planului Urbanistic Zonal 
"Construire Restaurant Parter si 
Imprejmuire" amplasat in str. Petro-
lului 73 ;75, oras Videle, jud. 
Teleorman anunta publicul interesat 
ca s-a depus documentatia in vederea 
obtinerii avizului de mediu pentru 
avizarea planului urbanistic menti-
onat si declansarea etapei de inca-
drare. Observatiile publicului se 
primesc in scris la sediul APM 
Teleorman, str. Dunarii nr. 1, de luni- 
joi intre orele 08-16.30 si vineri intre 
orele 08.00-14.00, in termen de 15 zile 
calendaristice de la aparitia anun-
tului.

l Anunţ de selecţie pentru funcţia de 
director executiv al SC Urbis-Serv 
SRL Buzău. Societatea Comercială 
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, în confor-
mitate cu OUG nr. 109/2011, anunţă 
începerea procesului de evaluare/
selecţie pentru funcţia de director 
executiv al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău. Condi-
ţiile şi documentele necesare pentru 
depunerea candidaturii, criteriile de 
evaluare, bibliografia, etapele de 
evaluare, procedura de selectare a 
candidaţilor, precum şi orice alte 
informaţii necesare sunt disponibile 
pe site-ul www.urbis-serv.ro sau la 
sediul societăţii. Dosarele cu docu-
mentele solicitate se depun până la 
data de 17.01.2017, ora 14:00, în 
timpul programului de lucru (luni - 
joi: 07.30 – 16.00) sau vineri (07.30 - 
13.30), la sediul Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv” S.R.L., din bd. Nicolae 
Bălcescu nr. 56, mun. Buzău. Acestea 
vor fi prezentate în plic închis şi 
sigilat, pe care va fi menţionat 
numărul de înregistrare, data şi ora 
depunerii dosarului. Plicul va avea 
menţionat „Candidatura pentru 
funcţia de director executiv al Socie-
tăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău”. În perioada 18.01.2017 – 
19.01.2017 se va aplica procedura de 
selecţie şi evaluare pentru postul de 
director executiv al S.C. Urbis-Serv 
S.R.L. Buzău. Doar candidaţii eligi-
bili ale căror dosare de candidatură se 
înscriu în condiţiile de participare vor 
fi contactaţi pentru etapa interviului.

SOMAȚII  
l Somaţie emisă în temeiul art. 130 
din Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin încheierea de 
şedinţa din data de 15.11.2016, 
privind cererea înregistrată sub nr 
dosar nr. 891/246/2016 al Judecăto-
riei Ineu, formulată de petenţii Caba 
Aurel şi Caba Florica, ambii cu domi-
ciliul în comună Şicula nr. 57, jud. 
Arad. Petenţii solicită să se constate 
că, au dobândit dreptul de proprie-
tate cu titlu de uzucapiune asupra 
cotei de 3/12 părţi din imobilul 
constând în teren în suprafaţa totală 
de 2160 mp, şi construcţia C2 cu 
anexe de la nr ad-tiv. 57 Şicula, 
înscris în CF nr. 306280 Şicula, 
provenit din conversia pe hârtie a CF 
nr 59 Şicula, cu numărul topografie 
122-123, situată în comună Şicula, nr. 
57, jud. Arad, reprezentând porţi-
unea de proprietate de sub B1 a 
defunctului Caba Avram, fiul lui 
Avram Ana, decedat la data de 4 
iulie 1973 în Şicula, jud. Arad, fără 
ca alte persoane să facă acte de depo-
sedare sau tulburare cu privire la 
această cotă. Prezenţa somaţie se 
afişează timp de o lună la sediul 
instanţei şi la sediul primăriei în raza 
căreia se afla imobilul şi se publică 
într-un ziar de largă răspândire, timp 
în care toţi cei interesaţi au posibili-
tatea să depună de îndată opoztie la 
Judecătoria Ineu, întrucât în caz 
contrar în termen de o lună de la 
ultima afişare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii peten-
ţilor cu privire la costatarea dreptului 
lor de proprietate. 

l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că reclamanţii Puşcău 
Rodica, domiciliată în Braşov, str. 13 
Decembrie, nr. 25A, etaj 3, ap. 16, 
jud. Braşov, Şerban Ioan, domiciliat 
în comuna Măieruş, sat Arini, nr. 33, 
jud. Braşov şi Şerban Nicolae Horia, 
domiciliat în Braşov, str. Vulturului, 
nr. 1, bl. A30, sc. A, ap. 10, jud. 
Braşov, au solicitat Judecătoriei 
Braşov să se constate că au dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului- teren în 
suprafaţă de 1.306 mp (pe hârtie 
1.152 mp), situat în sat Arini, 
comuna Măieruş, jud. Braşov, înscris 
în CF nr. 24361 Hăghig (CF vechi 
3405) nr. top 4776/6/2/33. Persoanele 
interesate pot face opoziţie la Judecă-
toria Braşov în termen de 30 de zile 
de la data afişării şi publicării 
prezetei somaţii. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocatorul şedinței Conferinței 
Naționale a FNCPR 2016. Ordinea 
de zi a şedinței desfăşurate în data de 
27.11.2016. Consiliul Director al 
FNCPR, întrunit în mod legal şi 
statutar în şedință ordinară în data 
de 14.10.2016, în baza atribuțiunilor 
conferite de prevederile art.6, alin.4, 
coroborate cu prevederile art.9, lit.a 
din Statutul FNCPR, convoacă 
şedința Conferinței Naționale şi 
stabileşte desfăşurarea acesteia 
pentru data de 27.11.2016, ora 10.00. 
Şedința se va desfăşura în conformi-
tate cu dispozițiile Regulamentului 
de Organizare şi Desfăşurare a 
Conferinței Naționale a FNCPR 
2016, document validat de către 
Consiliul Director în şedința 
sus-menționată, care va fi postat pe 
site-ul oficial al federației până în 
data de 12.11.2016. Lucrările Confe-
rinței Naționale se desfăşoară în sala 
de conferințe a Complexului Mercur, 
situat în mun.Alba Iulia, str.Vasile 
Alecsandri, nr.68, jud.Alba, începând 
cu ora 10.00. Ordinea de zi a şedinței 
a fost stabilită şi adoptată, în confor-
mitate cu prevederile art.6, alin.5, 
Statutul FNCPR, de către membrii 
Consiliului Director în şedința din 
data de 14.10.2016 ca fiind urmă-
toarea: 1.Prezentarea Raportului 
Comisiei de validare a delegaților 
desemnați de asociațiile afiliate. 

Alegerea componentei prezidiului 
Conferinței Naționale, Adoptarea 
ordinii de zi şi stabilirea modului de 
desfăşurare a lucrărilor Conferinței 
Naționale, conform Regulamentului 
de Organizare şi Desfăşurare a aces-
teia. 2.Prezentarea raportului de 
activitate al Preşedintelui FNCPR 
pentru perioada cuprinsă între data 
desfăşurării Conferinței Naționale, 
respectiv 06.12.2015, şi data prezentei 
şedințe a Conferinței Naționale 2016. 
3.Prezentarea raportului anual de 
activitate al presedinților comisiilor 
cu rol de organe de execuție din 
cadrul FNCPR (Comisia Național 
Sportivă, Comisia Națională de 
Disciplină şi Corpul Național de 
Arbitri). 4.Prezentarea Raportului 
anual financiar al FNCPR. Dezbateri 
asupra conținutului acestui raport 
financiar. 5.Prezentarea Raportului 
anual al Comisiei de Cenzori a 
FNCPR. Dezbateri asupra conținu-
tului. 6.Dezbaterea şi adoptarea 
modificărilor la Statutul FNCPR 
propuse de Consiliul Director în data 
de 14.10.2016, în baza dispozițiilor 
art.9, lit.e, coroborate cu art.7, litera 
a, din Statutul FNCPR. 7.Dezbaterea 
şi aprobarea modificărilor la Regula-
mentul Național Sportiv al FNCPR 
propuse de Comisia Național Spor-
tivă şi avizate de Consiliul Director 
(şedința din data de 14.10.2016) în 
perioada cuprinsă între şedințele 
Conferințelor Naționale în baza 
dispozițiilor art.12, lit.a, coroborate 
cu art.7, litera j din Statutul FNCPR. 
8.Validarea cererilor de dezafiliere 
formulate de asociațiile afiliate în 
perioada cuprinsă între şedința 
Conferinței Naționale 2015 şi Confe-
rința Națională 2016. 9.Prezentarea 
cererilor de afiliere şi validarea/inva-
lidarea acestora, în conformitate cu 
prevederile art.2, alin.4 din Statutul 
FNCPR. 10.Diverse. Prezentul 
convocator, împreună cu ordinea de 
zi a şedinței Conferinței Naționale, 
va fi postat pe site-ul oficial al 
FNCPR, afişat la sediul federației şi 
publicat într-un ziar de largă difuzare 
la nivel național.

l Administratorul unic al Sere Vitan 
Barzesti S.A., pesoană juridică 
română, cu sediul în com. Glina, str. 
Parcului FN, Activ Glina, Ferma 
Zootehnică, nr. cad. 765, jud. Ilfov, 
înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J23/1301/2004, C.U.I. 397319 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, în baza legii 
31/1990 republicată pentru data de 
22.12.2016, ora 13, la sediul societăţii 
din com. Glina, str. Parcului FN, 
Activ Glina, Ferma Zootehnică, nr. 
cad.765, jud. Ilfov, pentru toţi acţio-
narii societăţii, înregistraţi la Depozi-
tarul Central S.A., la sfârşitul zilei de 
05.12.2016, data de referinţă, cu 
următoarea ordine de zi: 1.  Prelun-
girea mandatului administratorului 
unic; 2. Stabilirea remuneraţiei admi-
nistratorului. Includerea de noi 
puncte pe ordinea de zi de către acţi-
onarii care deţin cel puţin 5% din 
drepturile de vot, precum şi candida-
turile pentru funcţia de adminis-
trator pot fi depuse la sediul 
Societăţii cel târziu până la data de 
05.12.2016. Pentru fiecare candidat 
propus se va include un CV, care să 
menţioneze cel puţin numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a candidatului. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia în condiţiile de 
mai sus.  Acţionarii pot participa 
personal, prin reprezentanţii lor 
legali sau prin reprezentanţi manda-
taţi cu procură specială. Formularele 
de procură specială, precum şi cele-
lalte materiale informative asupra 
punctelor aflate pe ordinea de zi a 
Adunării se pot obţine de la sediul 
Societăţii începând cu data de 

20.11.2016. După completare şi 
semnare un exemplar din procura 
specială va fi depus la sediul Socie-
tăţii cel târziu până la data de  
20.12.2016, orele 12, un exemplar va 
fi înmânat reprezentantului, cel de-al 
treilea exemplar ramânând la acţi-
onar. În situaţia neîndeplinirii cvoru-
mului necesar se convoacă o nouă 
adunare generală ordinară a acţiona-
rilor pentru data de 28.12.2016, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute la 
sediul societăţii sau la telefon 
0742.512.085.

LICITAȚII  
l Inspectoratul pentru Situații de 
Urgența „Serban Cantacuzino” al 
judetului Prahova, cu sediul în 
Ploiesti, strada Rudului nr.96, telefon 
0244/595366 organizeaza în data de 
05.12.2016, ora 1100, licitatie publica 
cu strigare în vederea valorificarii 
urmatoarelor bunuri materiale de 
resort administrarea patrimoniului 
imobiliar. Lista continand bunurile 
respective este afisata pe site-ul insti-
tutiei isuprahova.ro. Documentele 
necesare participarii la licitatie a 
persoanelor fizice şi juridice intere-
sate (caietul de sarcini şi modelul 
contractului de vanzare – cumpa-
rare), se pot obtine începând cu data 
de 29.11.2016 de la sediul unității 
contra sumei de 10 RON. Licitatia se 
va tine la sediul unității în data de 
05.12.2016, ora 11:00, în caz de 
neadjudecare aceasta urmând a se 
repeta în datele de 21.12.2016, ora 
1100 şi 09.01.2017, ora 11:00.

l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație publică deschisă 
în data de 09.12.2016, orele 9.00 
pentru concesionare  teren agricol 
aparținând domeniului public al 
comunei Miroslava în suprafață de 
29.8583 Ha către persoane fizice şi/
sau juridice interesate pentru exploa-
tare agricolă. Preț minim de pornire a 
licitației: 0,05 lei/mp/an. Data limită 
pentru depunerea oferte lor : 
08.12.2016, ora 16.00. Caietul de 
sarcini şi Regulamentul de desfăşu-
rare al licitației poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, județul 
Iaşi. Costul Caietului de sarcini este 
de 50 lei.

l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str. 
A.I. Cuza, nr.15, judeţul Gorj, număr 
de înmatriculare la Registrul Comer-
ţului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, 

cont RO 59 RZBR 0000 06001465 
2248 deschis  la Raiffaeisen Bank - 
Sucursala Tg-Jiu, judeţului Gorj, 
organizează în data de 25/11/2016, 
ora 11:00, licitatie publica cu oferta 
de pret in plic inchis pentru vanzarea 
de „bunuri valorificabile – ulei uzat”. 
Cantitatea de ulei uzat pentru care se 
organizează licitaţie este de 79.388,14 
kg. Preţul minim de pornire este de 
1,36 lei/kg. Tipul licitaţiei: deschisă, 
cu o etapă de calificare şi cu o etapă 
de licitaţie, în runde succesive cu 
ofertă de preţ în plic închis. Docu-
mentaţia de valorificare se poate 
procura,  in baza unei solicitari scrise, 
de la sediul organizatorului: str. A.I. 
Cuza, nr. 5, Targu Jiu, Gorj, persoana 
de contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0253.205465, fax: 0253.227281, 
adresa e-mail iustin.stiuca@ceoltenia.
ro. Data limită de depunere a ofer-
telor este 25/11/2016, ora 09:00.

l Lichidator judiciar vinde prin lici-
tație publică, conform Regulamen-
t u l u i  d e  v a l o r i f i c a r e  n r. 
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 25.07.2016, conform deciziei 
Adunării Generale a Creditorilor din 
data de 12 Octombrie 2016, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
MOLDOMIN SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite şi obliga-
ţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea mine-
reului cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - Cariera 
de Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de sarcini 
care poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, 
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-
412631, fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 28 Noiembrie 2016, 
de la ora 10:00, la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Ulti-
mate Team Service SRL desemnat 
prin sentinta civila nr. 2683 din data 
de 13.04.2016, pronuntata in Dosar 
nr. 32442/3/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica cu strigare a 
bunului mobil aflat in proprietatea 
Ultimate Team Service SRL, 
constand Multifunctionala Canon 
Image Runner C1028IF, in valoare 
totala de 1.647 lei exclusiv TVA. 

Vanzarea bunului mobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data 
de 28.11.2016 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunului nu se va vinde la primul 
termen de licitatie, se vor organiza 
alte doua licitatii saptamanale, in 
data de 05.12.2016 si 12.12.2016 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona la sediul lichidato-
rului judiciar sau prin virament 
bancar. Costul unui caiet de sarcini 
este de 300 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este obli-
gatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel.021.227.28.81.

l Stitrans SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică proprietate 
imobiliara compusa din teren intra-
vilan in suprafata de 1.420 mp si hala 
cu Scd = 1.079,36 mp situata in 
Blejoi, str. Podului, FN, judet 
Prahova la prețul de evaluare 
(1.156.389 lei) redus cu 25%. Licitaţia 
va avea loc în 25.11.2016, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel /
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
09.12.2016, 16.12.2016, 23.12.2016, 
06.01.2017 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în dosarul 
nr. 7819/111/2009  af lat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea  S .C.  Andrex  S .R.L . , 
J05/2106/1993, CUI: RO4453985 
scoate la vânzare prin licitație 
publică: teren cu casă unifamilială 
situată în municipiul Oradea str. 
Ciheiului nr. 138B judeţul Bihor - 
preț de pornire 40.250,00 EURO. 
Licitația va avea loc în data de 
25.11.2016, ora 10:00 la sediul lichi-
datorului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11, care se va relua în 
cazul nevalorificării bunurilor în 
data de 02.12.2016 şi 09.12.2016 în 
acelaşi loc şi aceeaşi oră. Partici-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. 
Agenția Națională de Adminis-
trare Fiscală. Direcția Genera-
lă Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu. Serviciul Juridic. 
Citație. Domnul Netoi Catalin, 
cu domiciliul în com. Jilava, 
jud. Ilfov, este chemat în 
instanță în data de 06.12. 
2016, ora 09:00, la Curtea de 
Apel București, cu sediul în 
Splaiul Independenței, nr. 5, 
Sector 4, București, Complet: 
S5, complet 11a, pentru a 
participa în calitate de intimat 
- pârât la judecarea dosarului 
numărul 30744/3/2013/a2, 
având ca obiect angajarea 
răspunderii conform art. 138 
din Legea nr. 85/2006, în 
contradictoriu cu Administra-
ția Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciulc Fiscal 
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Oraș Titu, Str. Gării, nr. 79. Dosar de executare nr. 436/Titu. Nr. 
34787 din data de 15.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri 
imobile. Anul 2016, luna decembrie, ziua 8. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare se face cunoscut că în ziua 
de 8, luna decembrie, orele 10.00, anul 2016 în localitatea Titu, Strada Gării, nr. 79 se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Ro Diesel Prod Com SRL, cu 
domiciliul fiscal în sat Sălcuța, nr. 156 E, oraș Titu, județ Dâmbovița cod de identificare fiscală 
7489541: a). Teren arabil intravilan, în suprafață de 4.086 mp, situat în sat Sălcuța, oraș Titu, județ 
Dâmbovița, tarla 55, parcela 392/5, identificat cu număr cadastral provizoriu 976, înscris în CF nr. 640 
a localității la A+1, preț de pornire a licitației (a III - a): 36.100 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este de 20% neimpozabil, în conformitate cu 
prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Bunurile imobile mai 
sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Titu; Sarcini: P.V. 
de Sechestru pentru bunuri imobile nr. 14644/28.04.2015, Ipotecă rang I. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0245.651.112. Data afișării: 21.11.2016.
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panții vor depune 10% garanţie din 
valoarea bunurilor licitate. Caietul 
de sarcini (cost 500 RON) precum şi 
informații suplimentare se pot 
o b ț i n e  l a :  Te l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1 
Fax:0359/463662 Email: office@
plginsolv.ro

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în Dr.Tr Severin, str. Padeş, 
nr.6, jud. Mehedinţi, J25/169/2011, 
CIF: 28399034, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en faillite 
în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL scoate la vânzare:- Masina de 
macinat mase plastice Shredder JB/
T8680 la preţul de 172.422,00 lei, - 
Moara de macinat mase plastice 
Shredder Amis Zerma  la pretul de 
257.787,00 lei,  - Extruder suflare 
polietilena Ruian Jinda SJ 700 la 
pretul de 104.746,00 lei; - Echipa-
ment confectionare ambalaje pe role 
Ruian Jinda GBDR 700 la pretul de 
70.383,00 lei, - Echipament confecti-
onare ambalaje primare GBDR 900 
la pretul de 85.190,00 lei; - Echipa-
ment de imprimare f lexografica 
polietilena RuianJinda YT-4- 600 la 
pretul de 44.132,00 lei; - Masina de 
confectionat clisee f lexografice 
Saizhou XU N300T  la pretul de 
11.147,00 lei. Preturile nu contin 
TVA. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 05.12.2016 orele 
1200. Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcină în suma de 1000,00 
lei. Contul unic de insolvență al debi-
t o a r e i  e s t e : 
RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Banca Carpatica Sucursala 
Dr.Tr. Severin. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobi-

lului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau 
la adresa de email : office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 

l SC Piscicola Murighiol SA orga-
nizează o selecție de oferte cu nego-
ciere directa pentru vânzarea 
Amenajării Piscicole DRANOV1. 
Informații generale despre vânzător:  
SC PISCICOLA MURIGHIOL SA . 
Sediu social: Com. Murighiol, Jud. 
Tulcea, CUI: 3054900. Nr. de înreg. 
la Reg. Com.: J36/100/1991. 2. 
Informații generale privind obiec-
tivul propus spre vânzare: Amena-
jarea Piscicola DRANOV . Locație 
– Delta Dunării, jud. Tulcea, brațul 
Sf. Gheorghe, canalul DRANOV. 
Activele ce vor fi vândute sunt 
proprietatea SC PISCICOLA 
MURIGHIOL SA si se compun din: 
a) diguri de contur si compartimen-
tare, platforme, terasamente, călu-
gări, canale de alimentare, evacuare 
si drenoare. Lungimea digurilor este 
de cca. 24,7 km si in suprafață de 
214.888 mp. b) clădiri, dormitoare 
pescar i ,  cherhana,  magazie , 
şoproane, stații pompe samd. c) 
peştele de consum şi puietul aflat în 
lacul DRANOV. MENTIUNE 
terenul pe care se afla A.P. Dranov, 
in suprafață de 2450 ha, este propri-
etatea statului Român si este gesti-
onat de către Consiliul județean 
Tulcea. Deținătorul activelor are 
drept de negociere directă a concesi-
unii, prin preemțiunea acordată de 
Legea 192/2001 art. 12, al. 1.3. Infor-
mații privind caietul de prezentare si 
condițiile de participare la selecția 
de oferte, programul de vizionare a 
obiectivului: Zilnic, între orele 10:00 

– 14:00, Telefoane : 0737.671.472, 
0722.519.077 e-mail: murighiolpisci-
cola@gmail.com, bodea.ana@gmail.
com, bodea.mircea@gmail.com . 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor este 30.11.2016. 4. Data 
limita pentru depunerea ofertelor 
06.12.2016 – ora 14:00. 5. Data înce-
perii selecției şi a negocierilor 
08.12.2016 – ora 11:00. Locația 
pentru depunerea ofertelor şi pentru 
desfăşurarea negocierilor va fi 
comunicată fiecărui solicitant /parti-
cipant la momentul achiziționării 
caietului de prezentare. Adminis-
trator Mircea Bodea

l Debitorul SC Recisev Plast SRL 
cu sediul în  Dr.Tr. Severin, str. 
Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: - Proprietate 
imobiliara apartament cu 3 camere, 
etaj 2, ap.3 cu suprafata de 60,47 
mp, suprafata balcon de 5,06 mp, 
cote parti comune de 7,54 mp si cote 
de Teren de 13,11 mp, situat în 
Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 
190, judeţul Constanta, avand  
numar cadastral 200125-C1-U6 la 
pretul de 285.500,00 lei. - Proprietate 
imobiliara apartament cu 3 camere, 
etaj 2, ap.4 cu suprafata de 68,41 
mp, suprafata balcon de 5,67 mp, 
cote parti comune de 8,54 mp si cote 
de Teren de 14,83 mp, situat în loca-
litatea Constanta, str. B –dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-
C1-U7 la pretul de 322.400,00 lei. - 
Proprietate imobiliara SPATIU 
COMERCIAL DEMISOL, cu supra-
fata de 130,52 mp,  situat în locali-
tatea Constanta, str. B –dul Mamaia, 
nr. 190, judeţul Constanta, avand  

numar cadastral 200125-C1-U1 la 
preţul de 484.100,00 lei. Preturile nu 
includ TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile 
* proprietati imobiliare * descris 
anterior, o reprezinta sentinta din 
data de 16.09.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichida-
torului judiciar din Dr.Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi la data de 28.11.2016 orele 
1200. Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcină în suma de 1000,00 
lei. Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC Recisev Plast SRL 
este: RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Banca Carpatica Sucur-
sala Dr.Tr. Severin. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din loc. 
Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi, telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. 

l Anunţ privind organizarea licita-
ţiei de vânzare masă lemnoasă faso-
nată, producţia anului 2016. 
Organizatorul licitaţiei: Primăria 
comunei Remetea, cu sediul în 
comuna Remetrea, P-ta Cseres Tibor 
nr. 10, judeţul Harghita, CIF: 
4367655, tel/fax 0266-352-101, 
e-mail: office@gyergyoremete.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 

07.12.2016, orele 09:00. Locul desfă-
şurării licitaţiei: sediul Primăriei 
comunei Remetea, comuna Remetea, 
judeţul Harghita. Tipul licitaţiei: lici-
taţie cu strigare. Licitaţia este organi-
zată şi se va desfăşura conform 
prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fordul forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 924/2015. Data şi ora preselecţiei: 
02.12.2016, ora 16:00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie este 02.12.2016, 
ora 15:00. Lista partizilor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul 
www.ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă fasonată, oferit la 
licitaţie este de 253 mc, volum brut, 
din care: 1. Pe natură de produse: 
APV nr. 1074375-HR-18771067, UP 
II, UA 58F, volum brut: 253 mc. 2. Pe 
specii: Brad 8 mc, Molid 245 mc, 
volum brut: 253 mc. Preţul de pornire 
a licitaţiei este de: 340 lei/mc fara 
TVA conform HCL nr. 10 din Ianu-
arie 2016. După strigare şi în conti-
nuare după fiecare eventuala strigare 
(dacă este cazul) pasul de majorare a 
preţului este de 5 RON. Masa 
lemnoasa fasonata oferită spre 
vânzare provine din fodul forestier 
proprietate publică a comunei 
Remetea. Caietul de sarcini poate fi 
solicitat de la sediul organizatorului, 
începând cu data de 21.11.2016. 
Pentru participarea la licitaţie, solici-
tantul trebuie să depună, până la 
data de 02.12.2016, ora 15:00, o 
cerere de înscriere la licitaţie, la care 
trebuie să anexeze documentele 
prevăzute la art. 54, alin. 3 din HG 
924/2015. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: Comuna Remetea, 
tel. 0266-352.101.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de membru, nr.
AR 003396/14.09.2015, eliberat de 
OAMGMAMR Filiala Arad, pe 
numele GHIGĂ LOREDANA 
ALINA.

l Pierdut certificat constatator nr 
39732/14.05.2010, Recul Serv SRL, 
J29/2135/2008, CUI 24272800. Îl 
declar nul
      
l Pierdut atestat marfă, CPC seria 
0038265001 şi atestat ADR, seria 
067542, eliberate de ARR Tulcea, pe 
numele Tatu Cristian. Le declar nule.

l Pierdut SC Top Tea Company 
SRL, RO:27969390, J40/937/2011 
declar pierdut şi nul act ANAF de 
atribuire al numărului de ordine, 
declaraţie instalare, carte intervenţie, 
registru special pentru casa de 
marcat tip Datecs model MP 55CD, 
seria 18012072.

l Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Sălaj, cu sediul în Zalău, strada 
Unirii, nr. 2, judeţul Sălaj, aduce la 
cunoştinţă anularea următoarelor: 1. 
Bonului valoric Euro 200 seria MEN 
nr.0017801, completat pe numele de 
Birta G.Gheorghe Dorin; 2.Bonului 
valoric Euro 200 seria MEN 
nr.0017806, completat pe numele de 
Dragan V. Valentin; 3. Bonului 
valoric Euro 200 seria MEN 
nr.0017878, completat pe numele de 
Kun Kinga Rebeka; 4. Bonului 
valoric Euro 200 seria MEN 
nr.0017948, completat pe numele de 
Cioban T.Mihaela Florica; 5. Bonului 
valoric Euro 200 seria MEN nr. 
0017940, completat pe numele de 
Kovaci Călin Marius; 6.Bonului 
valoric Euro 200 seria MEN nr. 
0013909, completat pe numele de 
Szucs Elisabeta.

ANUNȚURI

publicitate




