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OFERTE SERVICIU

l Birou Notarial Andrei-Cla-
udiu Manolache-Bucureşti 
angajează operator calculator 
cu experienţă. bnp.mano-
lache@gmail.com, 
0757.099.909.

l Angajăm personal calificat 
sau necalificat in meseria de 
electrician sau mecanic in zona 
Militari-Bucureşti. Cerinţe: 
minim 10 clase. 021.434.87.83  
(sunati intre 10:00- 16:00).

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează 
în perioada 24.10.2017–
27.10.2017 la sediul său din 
oraşul Videle, strada Republicii, 
nr. 1, concurs pentru ocuparea 
a două funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul 
Aparatului de Specialitate al 
Primarului Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, respectiv: 
-un post de inspector, clasa I, 
grad profesional superior, 
Compartimentul Achiziţii 
Publice, din cadrul Serviciului 
Dezvoltare Urbană al Direcţiei 
Arhitectului Şef; -un post de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, Comparti-
mentul ADPP, Investiţii şi 
Lucrări Publice din cadrul 
Serviciului Dezvoltare Urbană 
al Direcţiei Arhitectului Şef. 
Condiţiile generale de ocupare 
a unei funcţii publice sunt cele 
prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999 (r2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifice 
de participare la concurs 
pentru ocuparea celor două 
funcţii publice de execuţie 
vacante, anterior menţionate, 
sunt următoarele: -Pentru 
funcţia de inspector, clasa I, 
grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului 
Achiziţii Publice: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-

rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul: 1.
Ştiinţe economice; 2.Ştiinţe 
juridice; 3.Ştiinţe inginereşti; 
-minim 9 ani vechime în specia-
litatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice. -Pentru 
funcţia de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant din 
cadrul Compartimentului 
ADPP, Investiţii şi Lucrări 
Publice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: 1.Inginerie 
civilă; 2.Ingineria instalaţiilor; 
3.Inginerie geodezică; 4.Arhi-
tectură; 5.Urbanism. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei 
oraşului Videle, în data de 
24.10.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă şi în data de 27.10.2017, 
ora 12,00 - interviul. Dosarele 
de participare la concurs se pot 
depune la secretariatul comisiei 
de concurs - Direcţia Resurse 
Umane, Salarizare, Informa-
tică, Autorizări Taximetrie şi 
Comerţ, Problemele Romilor şi 
Parc Auto –în termen de 20 zile 
de la data publicării în MO a 
anunţului şi vor conţine, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs 
aprobate şi bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.prima-
riavidele.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel. 
0247/453.017, int. 106 sau la 
sediul instituţiei.

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează 
în perioada 25.10.2017 – 
30.10.2017 la sediul său din 
oraşul Videle, strada Republicii, 
nr. 1, concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacantă de inspector, clasa I, 
grad debutant, Compartiment 
I.T. din cadrul Direcţiei Resurse 
Umane, Salarizare, Informa-
tică, Autorizări Taximetrie şi 
Comerţ, Problemele Romilor şi 
Parc Auto al Aparatului de 
Specialitate al Primarului 
Oraşului Videle,  judeţul 
Teleorman. Condiţiile generale 
de ocupare a unei funcţii 
publice sunt cele prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999 
(r2) privind Statutul funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile specifice de participare la 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă 
anterior menţionată, sunt 

următoarele: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul Ştiinţe 
economice/ Ştiinţe inginereşti. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei Oraşului Videle, data 
propusă pentru desfăşurarea 
probei scrise fiind 25.10.2017 - 
ora 10.00, respectiv data de 
30.10.2017 - ora 12.00 pentru 
desfăşurarea interviului. Dosa-
rele de participare la concurs se 
pot depune la secretariatul 
comisiei de concurs - Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, 
Informatică,  Problemele 
Romilor şi Parc Auto în termen 
de 20 zile de la data publicării 
în MO a anunţului, şi vor 
conţine, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art. 
49 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile de partici-
pare la concurs aprobate şi 
bibliografia se afişează la sediul 
instituţiei şi se publică pe site-ul 
www.primariavidele.ro.  Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
tel. 0247/453.017, int. 106 sau la 
sediul instituţiei.

l Spitalul Municipal Fălticeni, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs, în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, la sediul unităţii din 
strada Ion Creangă, numărul 1, 
Fălticeni, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tual vacante: -1 post moaşă 
debutantă secţia obstetrică 
ginecologie; -1 post asistent 
debutant- cabinet geriatrie- 
gerontologie Ambulator de 
specialitate; -1 post îngrijitoare 
Ambulatoriu de specialitate. 
Proba scrisă va avea loc în data 
de 19.10.2017, ora 10.00. Data 
şi ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. -1 post 
inginer de sistem debutant- 
Compartimentul de statistică şi 
evaluare medicală; -1 post 
muncitor calificat IV bucătar 
Adminstrativ. Proba scrisă va 
avea loc în data de 19.10.2017, 
ora 13.00. Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Dosarele de 
concurs se depun la Serviciu 
R U N O S  p â n ă  p e  d a t a 
10.10.2017, inclusiv, ora 15.00. 
Condiţii de participare pentru 
asistent debutant: -diplomă de 
asistent medical generalist; 
-vechimea nu este necesară. 
Condiţii de participare pentru 

moaşă debutantă: -diplomă de 
licenţă în specialitate; -nu nece-
sită vechime. Condiţii de parti-
cipare îngrijitoare: -nu necesită 
pregătire profesională; -nu 
necesită vechime. Condiţii de 
participare inginer de sistem 
debutant: -diplomă de licenţă în 
specialitate IT; -nu necesită 
vechime. Condiţii de partici-
pare pentru de muncitor cali-
ficat IV bucătar: -certificat de 
calificare -bucătar; -vechimea 
nu este necesară. Anunţul de 
concurs, bibliografia, tematica 
de concurs se află afişate la 
avizierul unităţii şi pe site-ul 
unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon număr: 
0752.126.627/0752.126.626.

l Şcoala Gimnazială Nr.1 
Umbrăreşti, cu sediul în locali-
tatea Umbrăreşti,  strada 
General Eremia Grigorescu, 
numărul 455, judeţul Galaţi, 
cod fiscal: 16142168, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -Numele funcţiei: Şofer 
microbuz şcolar (muncitor II); 
-Număr posturi: 1,00, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 18.10.2017, ora 
10.00; -Proba practică în data 
de 20.10.2017, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 20.10.2017, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: 10 clase sau 
şcoală profesională; -disponibi-
litate la solicitările şcolii pentru 
participarea la activităţile 
extracurriculare; -fără vicii şi 
un comportament civilizat; 
-fără antecedente penale; -fără 
condiţii de vechime; -apt 
medical; -posesor al permisului 
de conducere categoria D şi 
atestat profesional pentru 
transport persoane. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Nr.1 Umbrăreşti. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Umbră-
reşti, persoană de contact: 
Gulap Daniela,  te lefon: 
0 2 3 6 . 8 2 9 . 4 0 8 ,  f a x : 
0236.829.408.

l Şcoala Gimnazială Nr.1 
Umbrăreşti, cu sediul în locali-
tatea Umbrăreşti,  strada 
General Eremia Grigorescu, 
numărul 455, judeţul Galaţi, 
cod fiscal: 16142168, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante 
de: -Numele funcţiei: Şofer 
microbuz şcolar (muncitor II); 

-Număr posturi: 1,00, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 18.10.2017, ora 
10.00; -Proba practică în data 
de 20.10.2017, ora 10.00; -Inter-
viul în data de 20.10.2017, ora 
13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: 10 clase sau 
şcoală profesională; -disponibi-
litate la solicitările şcolii pentru 
participarea la activităţile 
extracurriculare; -fără vicii şi 
un comportament civilizat; 
-fără antecedente penale; -fără 
condiţii de vechime; -apt 
medical; -posesor al permisului 
de conducere categoria D şi 
atestat profesional pentru 
transport persoane. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Nr.1 Umbrăreşti. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Nr.1 Umbră-
reşti, persoană de contact: 
Gulap Daniela,  te lefon: 
0 2 3 6 . 8 2 9 . 4 0 8 ,  f a x : 
0236.829.408.

l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
Numărul 5, cu sediul în locali-
tatea Săcele, strada Barajului, 
numărul 49, judeţul Braşov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Conducător 
auto transport microbuz 
şcolar: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 18 octombrie 
2017,  ora  10.00;  -Proba 
interviu în data de 20 octom-
brie 2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime 5 ani lucrați 
în domeniu; -atestat profesi-
onal transport persoane; 
-permis conducere categoria 
D; -să fie disponibil la program 
flexibil. 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 Şcolii 
Gimnaziale Numărul 5, strada 
Barajului, numărul 49, locali-
tatea Săcele, județul Braşov. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Numărul 5, 
strada Barajului, numărul 49, 
localitatea Săcele, județul 
Braşov, persoană de contact: 
S t r o e  L e n u t a ,  t e l e f o n : 
0 7 2 3 . 9 4 9 . 6 8 9 ,  f a x : 
0368.739.179, e-mail: sc5sa-
cele@yahoo.com.

l Şcoala Gimnazială Numărul 
5, cu sediul în localitatea 
Săcele, strada Barajului, 
numărul 49, judeţul Braşov, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Conducător auto 
transport microbuz şcolar: 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 18 octombrie 2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 20 octombrie 2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii; -vechime 
5 ani lucrați în domeniu; 
-atestat profesional transport 
persoane; -permis conducere 
categoria D; -să fie disponibil la 
program flexibil. 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 Şcolii 
Gimnaziale Numărul 5, strada 
Barajului, numărul 49, locali-
tatea Săcele, județul Braşov. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Şcolii Gimnaziale Numărul 5, 
strada Barajului, numărul 49, 
localitatea Săcele, județul 
Braşov, persoană de contact: 
S t r o e  L e n u t a ,  t e l e f o n : 
0 7 2 3 . 9 4 9 . 6 8 9 ,  f a x : 
0368.739.179, e-mail: sc5sa-
cele@yahoo.com.

l Liceul Tehnologic Retezat, 
cu sediul în localitatea Uricani, 
strada Republicii, numărul 16, 
judeţul Hunedoara, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de: -administrator 
patrimoniu, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 16.10.2017, ora 
10.00; -Proba interviu în data 
de 18.10.2017, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 17.10.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Studii superioare, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul economic sau 
tehnic (inginer/subinginer); -Cu 
o vechime de minim 3 ani în 
activități administrative/econo-
mice; -Abilități de comunicare 
şi relaţionare; -Capacitate de 
gestionare a timpului şi a prio-
rităţilor; -Constituie avantaj 
parcurgerea cursurilor de SSM 
şi PSI. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Liceului 
Tehnologic Retezat Uricani. 

Vânzătoare pentru 
minimarket, cartier 
1 3  s e p t e m b r i e 
(Tudor Vladimi-
rescu), program 8 
ore/zi sau o zi cu o 
zi, salariu net 1.500 
lei plus bonusuri, 
carte  de muncă 
normă întreagă. 
Tel.: 0761 639 397
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Relaţii suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic Retezat 
Uricani, persoană de contact: 
Tinta  Claudia ,  t e l e fon : 
0 2 5 4 . 5 1 0 . 2 3 6 ,  f a x : 
0254.511.103, e-mail: grupsco-
larretezat@yahoo.ro.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială și Protecția Copi-
lului Sector 3 cu sediul în Str. 
Parfumului, nr. 2-4, sector 3, 
București, organizează concurs, 
în data de 18.10.2017, în 
vederea ocupării pe perioadă 
nedeterminată, pentru urmă-
toarele posturi contractuale 
vacante de execuție și de condu-
cere în temeiul legal al H.G. 
286/2011, cu  modificările și 
completăr i le  u l ter ioare : 
D I R E C Ț I A  P E N T R U 
PROTECȚIA COPILULUI.
Creșa „Greierașul”:1 post 
medic; Condiții specifice de 
participare: Studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în speciali-
tatea Pediatrie; drept de liberă  
practică; asigurare Malpraxis, 
nu se solicită vechime in specia-
litate;4  posturi asistent 
medical; Condiții specifice de 
participare: Studii postliceale 
de specialitate absolvite cu 
diploma,  nu se solicita vechime 
in specialitate;15 posturi 
educator puericultor; Condiții 
specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu 
diploma de bacalaureat;certi-
ficat absolvire curs formare 
educator puericultor,  nu se 
solicita vechime in speciali-
tate;19 posturi îngrijitor (îngri-
jitor copii);  Condiții specifice 
de participare: Studii generale, 
nu se solicită vechime în specia-
litate;1 post muncitor calificat 
– bucătar; Condiții specifice de 
participare: Studii generale/ 
medii ,liceale, absolvite cu 
diploma de bacalaureat; certi-
ficat de calificare in domeniu,  
nu se solicita vechime in specia-
litate;1 post muncitor necali-
ficat; Condiții specifice de 
participare: Studii generale, nu 
se solicită vechime în muncă;1 
post spălătoreasă; Condiții 
specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime 
în muncă; Centrul de zi 
„Lizuca”: 1 post medic cu ½ de 
normă; Condiții specifice de 
participare: Studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în speciali-
tatea Pediatrie; drept de liberă 
practică; asigurare Malpraxsis, 
nu se solicită vechime în specia-
litate;2 posturi educator pueri-
cultor; Condiții specifice de 
participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diplomă de bacala-
ureat;certificat absolvire curs 

formare educator puericultor, 
nu se solicită vechime în specia-
litate;1 post asistent medi-
cal;Condiții  specifice de 
participare: Studii postliceale 
de specialitate absolvite cu 
diplomă, nu se solicită vechime 
în special i tate ;3 posturi 
educator specializat; Condiții 
specifice de participare: Studii 
medii absolvite și certificat 
absolvire curs formare educator 
specializat/ liceu pedagogic;  nu 
se solicită vechime în speciali-
tate;1 post muncitor calificat – 
bucătar; Condiții specifice de 
participare: Studii generale 
medii, liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; certi-
ficat de calificare în domeniu, 
nu se solicită vechime în 
muncă;2 post muncitor necali-
ficat – ajutor bucătar; Condiții 
specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime 
în muncă;7 posturi îngrijitor 
(îngrijitor copii); Condiții speci-
fice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în 
muncă;Centrul de zi „Micul 
Prinţ”: 1 post medic cu ½ de 
normă; Condiții specifice de 
participare: Studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în speciali-
tatea Pediatrie; drept de liberă 
practică; asigurare Malpraxis; 
nu se solicită vechime în specia-
litate;2 posturi asistent medical; 
Condiții specifice de partici-
pare: Studii postliceale de speci-
alitate absolvite cu diplomă, nu 
se solicită vechime în speciali-
tate;10 posturi educator pueri-
cultor; Condiții specifice de 
participare: Studii medii, liceale 
absolvite cu diplomă de bacala-
ureat;certificat absolvire curs 
formare educator puericultor, 
nu se solicită vechime în specia-
litate;1 post psiholog; Condiții 
specifice de participare: Studii 
superioare de specialitate de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în Psiho-
logie, nu se solicită vechime în 
specialitate;7 posturi îngrijitor 
(îngrijitor copii); Condiții speci-
fice de participare: Studii gene-
rale, nu se solicită vechime în 
muncă;Complex de Servicii 
"Pistruiatul": 1 post șef centru; 
Condiții specifice de participa-
re:Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul psihosocio-
logie;Vechime în specialitatea 
studiilor minim 6 ani;Empatie 
către copii cu probleme psiho-
comportamentale și către 
minori/tineri delincvenți;Dispo-
nibilitate pentru program de 
lucru prelungit.Complex de 
Servicii "Pistruiatul" - Compo-
nenta Rezidențială: 1 post asis-
tent medical; Condiții specifice 

de participare: Studii postli-
ceale de specialitate absolvite cu 
diplomă, nu se solicită vechime 
în specialitate;Complex de 
Servicii "Pistruiatul"- Compar-
timent de recuperare „Gladia-
torul”:1 post de infirmier; 
Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă;Casa 
de Tip Familial "Crinul Alb": 1 
post asistent medical; Condiții 
specifice de participare: Studii 
postliceale de specialitate absol-
vite cu diplomă, nu se solicită 
vechime în specialitate;Centrul 
de Plasament "Pinocchio"; 2 
posturi referent; Condiții speci-
fice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat,  nu se solicita 
vechime in specialitate;1 post 
supraveghetor de noapte; 
Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă;Can-
didații vor depune personal 
dosarele de concurs începând 
cu data de 26.09.2017 (data 
publicării anunțului)  pe o peri-
oada de 10 zile lucrătoare, 
conform legislației în vigoare, la 
sediul D.G.A.S.P.C. S3 din Str.
Parfumului, nr 2-4, sector 3, 
București, astfel: L-J: 9-14; V: 
9-12.Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie sa conțină:1.
Cerere de înscriere la concurs;2.
Curriculum Vitae – model 
European;3.Copie după actul 
de identitate;4.Copie după 
diploma de studii;5.Copie după 
alte acte care sa ateste efectu-
area unor specializări/perfecțio-
nări;6.Copie după cartea de 
munca actualizată până la data 
de 31.12.2010 si/sau adeverinta 
eliberată de angajator sau ITM 
care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în speciali-
tatea studiilor;7.Copie după 
adeverință care să ateste 
vechimea în munca și vechimea 
în specialitatea studiilor după 
data de 01.01.2011, eliberată de 
angajator și extras REVISAL 
certificate conform cu origi-
nalul de către angajator (după 
caz eliberat de ITM);8.Cazier 
judiciar (fără fapte penale 
înscrise în cazier);9.Adeverința 
medicală, care atesta starea de 
sănătate corespunzătoare, 
(eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului 
de către medicul de familie sau 
de către unităti sanitare abili-
tate și trebuie să conțină în clar 
numărul, data, numele emiten-
tului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății;NOTĂ: 
Copiile după actele menționate 
la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se 
prezintă însoțite de documen-
tele originale, care se certifică 

pentru conformitate cu origi-
nalul de către secretarul comi-
siei de concurs, sau se prezintă 
copii legalizate de către candi-
dați.Concursul constă în două 
probe: proba scrisă și proba 
interviu.Proba scrisă și interviul 
se susțin din bibliografia afișată 
pe site-ul instituției, www.
dgaspcs3.ro/ oportunități de 
angajare.Proba scrisă a concur-
sului va avea loc în data de 
18.10.2017, ora 10.00, iar inter-
viul până în data de 24.10.2017 
ora 10.00.Informații suplimen-
tare în ceea ce priveste locația 
unde se va desfasura concursul 
se pot obtine la sediul Directiei 
Generale de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Sector 3 din 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 
3, Bucuresti sau la numarul de 
telefon 0730.013.862.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”, cu sediul în localitatea 
București, str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractual temporar 
vacante, durată determinată, 
conform HG 286/2011. Numele 
funcţiei: -1 (un) post registrator 
medical (M) -Compartiment 
Primiri Urgenţe de Specialitate. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Testarea psihologică în 
data de 11 octombrie 2017 -ora 
10.00 -la sediul institutului; 
-Proba scrisă în data de 16 
octombrie 2017, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 20 
octombrie 2017, ora 10.00; 
-Termenul de depunere a dosa-
relor: 03 octombrie 2017. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii pentru 
funcţia de registrator medical: 
-diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de 
studii medii; -6 luni vechime în 
activitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balș”, persoană de contact: ref.
S t roe  Mihae la ,  t e l e fon : 
021.20.10.980, interior: 3055, 
e-mail: anca.stroe@mateibals.
ro.

l Editura Didactică și Pedago-
gică scoate la concurs următoa-
r e l e  p o s t u r i :  R e d a c t o r 
(2posturi-full-time); Grafician 
(1post-full-time), Inspector 
Resurse Umane (1post-part-

time); Secretar de redacţie 
(1post- part-time); Gestionar 
depozit (1post-full-time); Agent 
de vânzări (1post-full-time); 
Consilier juridic (1post-full-
time). CV-urile, insoţite de scri-
soare de intenţie se vor 
transmite prin email: office@
edituradp.ro sau se vor depune 
la registratura editurii din 
București, str.Spiru Haret, 
nr.10-12, sector 1, et.2, cam.59, 
până la data de 16.10.2017. 
Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să ne contactaţi prin 
email: office@edituradp.ro sau 
telefon: 0756.059.940.

l Consiliul Superior al Magis-
traturii, prin Institutul Naţional 
al Magistraturii, organizează la 
București, la data de 26 noiem-
brie 2017, concurs de promo-
vare în funcţii de execuţie, 
efectivă și pe loc, a judecătorilor 
și procurorilor, în condiţiile art. 
43– 47 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor și 
procurorilor, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, precum și ale Regu-
lamentului de organizare și 
desfășurare a concursului de 
promovare a judecătorilor și 
procurorilor, aprobat prin Hotă-
rârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 
621/21 septembrie 2006, modifi-
cată. Pentru promovarea efec-
tivă, concursul se organizează 
pentru ocuparea unui număr de 
259 funcţii de execuţie vacante 
la nivelul curţilor de apel și al 
tribunalelor, și pentru ocuparea 
unui număr de 70 funcţii de 
execuţie vacante la nivelul 
parchetelor de pe lângă curţi de 
apel și tribunale. Pentru promo-
varea pe loc, concursul se orga-
nizează, sub condiţia finanţării, 
pentru ocuparea unui număr de 
200 de locuri alocate pe materii 
la tribunale și 100 de locuri 
alocate pe materii la curţile de 
apel. Totodată, concursul se 
organizează, sub rezerva supli-
mentării bugetului Ministerului 
Public, pentru ocuparea unui 
număr de 30 locuri la Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie și Justiţie, 200 locuri la 
parchetele de pe lângă tribunale 
și 70 locuri la parchetele de pe 
lângă curţile de apel. Toate 
locurile scoase la concurs 
pentru promovare pe loc la 
parchete sunt alocate materiei 
,,drept penal’’. Concursul 
constă în susţinerea unor probe 
scrise, cu caracter teoretic și 
practic, conform Regulamen-
tului de organizare și desfășu-
r a r e  a  c o n c u r s u l u i  d e 
promovare a judecătorilor și 
procurorilor, aprobat prin Hotă-
rârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 
621/2006 modificată. Judecă-
torii și procurorii care îndepli-
nesc condiţiile legale, pot 
depune cereri de înscriere la 
concurs, la Consiliul Superior al 
Magistraturii, până la data de 
12 octombrie 2017, inclusiv, 
conform calendarului de desfă-
șurare a concursului aprobat. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine de pe paginile de 
Internet ale Consiliului Supe-
rior al Magistraturii și Institu-
tului Naţional al Magistraturii 
(Web: www.csm1909.ro; www.
inm-lex.ro).

l Şcoala Gimnazială Bistriţa, 
comuna Hinova, organizează 
concurs pentru ocuparea 
postului vacant pe perioadă 
nedeterminată de îngrijitor 
grupa învăţământ preșcolar și 
primar cu norma 0,75. Condiţii 
participare: -nivelul studiilor 
medii; -vechime în funcţia de 
îngrijitor -minim 3 ani. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Şcolii  Gimnaziale 
Bistriţa, la numărul de telefon 
0202/354266.

l Spitalul de Pneumoftizio-
logie ,,Sf. Stefan” București 
organizează concurs în temeiul 
H.G. 286/2011 pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a 
următoarei funcţii contractuale 
vacante, după cum urmează: •1 
(post) asistent medical principal 
generalist cu PL- post vacant 
din cadrul  Secţiei de Pneumo-
logie II. Concursul se va desfă-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 

TR_AC 74064/22.09.2017. Licitația publică programată pe dată 

de 27.09.2017, orele 11.00, pentru bunurile mobile aparținând 

S.C. AGROVAL IVAN S.R.L., CUI 27117399, cu sediul în loc. 

Lăceni, com. Orbeasca, jud. Teleorman., nu mai are loc deoarece 

societatea a intrat în procedura simplificată a insolvenței, iar 

potrivit prevederilor art. 75, alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 

,,De la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept toate 

acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 

silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului.” 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la telefon 0247.421176 int. 360.
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şura la sediul unităţii în şos. 
Ştefan cel Mare nr. 11, sector 2, 
Bucureşti, după următorul 
calendar: 18.10. 2017– proba 
scrisă, 20.10.2017– proba prac-
tică. Data limită de înscriere: 
09.10.2017, ora 15.00. Date 
contact: Ec. Dumitrache Elena 
şi  Ref. de spec. Pahontu Silvia- 
tel. 021.210.39.36/ 109 - birou 
RUNOS.

l Şcoala Gimnazială Specială 
nr. 1, sector 2, Bucureşti, orga-
n izează  concurs  pentru 
ocuparea posturilor contrac-
tuale vacante pe perioadă nede-
terminată: •1 post bucătar; •1  
post ajutor de bucătar; •2 
posturi îngrijitor; •1 post medic 
generalist/ pediatru; •1 post 
infirmieră; •1 post paznic; •1 
post magaziner; •1 post admi-
nistrator financiar. Probele de 
concurs: 1. susţinerea probei 
scrise din bibliografia anunţată- 
19.10.2017, ora 10.00. 2. susţi-
nerea probei practice- 19.10. 
2017, ora 14.00. 3. interviu- 20 
octombrie 2017, ora 11:00. Data 
limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10.10.2017. 

Contact: Şcoala Gimnazială 
Specială nr. 1–departamentul 
s e c r e t a r i a t :  - t e l e f o n : 
021.211.75.03 (de luni până 
vineri  între orele 10:00- 
14:00),e-mail: scoalaspecia-
la1buc@yahoo.com.

l Primăria Comunei Stelnica 
organizează, în data de 16 
octombrie 2017, concurs pentru 
ocuparea următoarei  funcţii 
contractuale: 1.muncitor cali-
ficat I din cadrul Serviciului 
Public de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat. 
Condiţii de participare: -cetă-
ţenie română; -studii profesio-
nale (Mecanic Utilaj Greu); 
-permis categoria  „TR”; 
-vechime minim 3 ani în specia-
litatea studiilor absolvite. 
Dosarul trebuie să conţină: 
-Diplomă studii absolvite; -Fişă 
medicală sau adeverinţă medi-
cală; -Copie Carnet de Muncă 
sau Adeverinţă; -Cazier judi-
ciar; -Copie CI; -Copie Permis 
Conducere; -Copie acte Stare 
civilă; -Cerere participare 
concurs; -Curriculum vitae. 
Dosarele de participare la 
concurs se depun până pe data 
de 06 octombrie 2017, ora 
14.00. Selectarea dosarelor va 
avea loc pe data de 10 octom-
brie 2017, iar concursul se va 
desfăşura pe parcursul a două 

probe: probă scrisă şi/sau probă 
practică pe data de 16 octom-
brie 2017, ora 11.00, şi interviul, 
18 octombrie, ora 11.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Primă-
riei (secretariat) sau la telefon: 
0243.361.785.

CITAȚII  
l Se citează la Judecătoria 
Oradea, dos nr. 13245/271/2016, 
obiect declararea judecăto-
rească a morţii, numitul Szilagy 
Ioan cu ultimul domiciliu 
cunoscut in sat Osorhei nr. 420, 
jud. Bihor, prin curator Bancsa 
Ana, pentru termenul din 
05.10.2017, conf art. 945 CPC.

l Se citează pârâtul Gabură 
Grigore Ioan la Judecătoria Iaşi 
în dosar civil 8492/245/2017, 
divorț cu minori  pentru 
11.10.2017 ora 8.30, C25M, 
reclamantă Gabură Roxana 
Georgiana. 

l Munteanu Constantin şi 
Munteanu Elena sunt citați 
pentru arbitraj la Tribunalul de 
Arbitraj Judiciar Iaşi de pe 
lângă Camera de Arbitraj şi 
Mediere din mun. Iaşi, Bd. 
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 2, 
bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iaşi, în 
calitate de pârâți, la data de 
09.10.2017, ora 12.00, în 
dosarul nr. 101/2017, având ca 
obiect pronunțarea unei hotă-
râri care să țină loc de contract 
de vânzare, în proces cu Huțu-
paşu Ion, Huțupaşu Lili, 
Bădărău Sor in-Ir ine l  ş i 
Bădărău Cristina, în calitate de 
reclamanți.

l Se citează Simon S. Cristine, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în New York 11023, 4 Road on 
the Hill Creat Neack -SUA, 
i n t i m a t ă  î n  d o s a r e l e 
837/217/2012 şi 837/217/2012 
a1) ale Tribunalului Botoşani, 
cu termen la 12.10.2017.

l  D o m n u l   P i c h i u 
Constantin, in calitate de parat, 
este chemat in judecata in data 
de 28 septembrie 2017, orele 
8:30,  la  Judecatoria Iasi, in 
d o s a r u l  c i v i l 
nr. 14865/245/2015,  avand ca 
obiect succesiune, in contradic-
toriu cu Pichiu Elena s.a.

l Pe rolul Societatii Profesio-
nale Notariale ,,Sichim Ioana - 
Notingher Teodora’’,cu sediul 
in Timisoara, P-ta Tepes Voda 
nr. 1 jud. Timis, se afla dosarul 
succesoral privind pe defunctul 
Parvu Ioan-Bujor,  CNP 
1531103354770, decedat la data 
de 04.01.2016, cu ultimul domi-
ciliu in mun. Timisoara str.

Ofcea nr. 15, cu termen la 
09.10.2017, ora 14.00.Pentru 
acest termen, se citeaza Parvu 
Bogdan-Ioan, nascut la data de 
12.01.1987, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in mun. Arad,in 
prezent cu domiciliu necu-
noscut, in calitate de fiu al 
defunctului. 

l Numitul Abu Shahin Saed 
Mousa Saleem cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Pante-
limon, str. Livezilor nr. 30, jud. 
Ilfov, este citat la Judecătoria 
Cornetu pe data de 16.10.2017, 
ora 09.00, completul C2 MF, în 
calitate de pârât în Dosarul 
civil 5581/1748/2017 în procesul 
de divorţ cu reclamanta Abu 
Shahin Tudora-Irina.

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar DINU, 
URSE ŞI ASOCIAȚII SPRL 
notifică creditorii cu privire la 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenței prevăzută de 
Legea nr. 85/2014, împotriva 
debitoarei SC CIVIL INDUS-
TRIAL CONSTRUCT SRL cu 
sediul în Sat Olteni, Comuna 
Clinceni, Str. Putul Olteni, 
nr.27O, jud. Ilfov, J23/932/2016, 
CUI 15646841, în dosarul 
2688/93/2017 af lat pe rolul 
Tribunalului Ilfov, Secția 
Civila. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere 
a creanțelor asupra averii debi-
torului -20.10.2017, termenul de 
verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar de creanțe 
-30.10.2017, termenul de defini-
tivare a tabelului creanțelor 
-25.11.2017. Următorul termen 
de judecată a fost fixat pentru 
data de 14.12.2017. Pentru 
relații: 021.318.74.25. 

l SC OMV PETROM SA, cu 
sediul in Bucuresti, sector 1, str. 
Coralilor, nr. 22,  anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si 
conducta de gaze sonda 215 
Bragareasa”, propus a fi 
amplasat in extravilanul 
comunei Colelia, judetul 
Ialomita. Informatiile privind 
proiectul propus, pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ialomita din 
Municipiul Slobozia, str. Mihai 
Viteazul, nr. 1, in zilele de 
luni-joi 08.00-16.30, vineri intre 
orele 8.00-14.00, la sediul SC 
OMV PETROM SA si la sediul 
Primariei Comunei Colelia, in 
zilele de luni-vineri, in orele de 
program. Observatiile publi-

cului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ialomita.

l SP EVRIKA INSOLVENCY 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al LUNCH 
FOOD INDUSTRY SRL 
desemnat prin hotararea 
nr.2512 din data de 21.09.2017, 
pronuntata de Tribunalul Ilfov, 
S e c t i a  C i v i l a  i n  d o s a r 
nr.1326/93/2017, notificã deschi-
derea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva LUNCH FOOD 
INDUSTRY SRL, cu sediul in 
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna 
Ştefăneştii de Jos, Strada 
BUŞTENI, Nr. 9, CLADIREA 
ADMINISTRATIVA, BIROU-
R I L E  N U M E R O TA T E 
19,20,21, Etaj 2, Judet Ilfov, 
CUI  33223785, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J23/2311/2016. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva 
LUNCH FOOD INDUSTRY 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Ilfov - Secţia 
Civila, cu referire la dosarul 
nr.1326/93/2017, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 04.11.2017; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 24.11.2017; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
17.12.2017;d) data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 29.11.2017, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
a s o c i a t i l o r  l a  d a t a  d e 
04.10.2017, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Unitatea Administrativ Teri-
torială Turnu Ruieni, judeţul 
Caraş-Severin, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 1 
şi 2 ale UAT Turnu Ruieni, 
începând cu data 22.09.2017-
20.11.2017 pe o perioadă de 60 
de zile, se vor publica la sediul 
Primăriei Turnu Ruieni şi la 
Căminul Cultural Borlova, 
conform art.14, alin.(I) şi (2) 
din Legea Cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Turnu Ruieni 
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară: www.ancpi.ro.

l Inspectoratul de Poliție al 
Județului Mehedinți  , trans-
mite fără plată către instituţii 
publice sau unităţi de cult, 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, 
următoarele bunuri materiale: 
câine rasa ciobănesc german 
„GUCAXA” născut la data de 
17.08.2006. Instituţiile intere-
sate urmează să depună cereri 
scrise la sediul I.P.J. Mehedinţi 
- Serviciul Logistic până la data 
de 03.10.2017. Informații supli-
mentare se pot obține la telefon  
0252/305232, 0735/179442.

l Consiliul Superior al Magis-
traturii, prin Institutul Naţional 
al Magistraturii, organizează la 
Bucureşti, la data de 26 noiem-
brie 2017, concurs de promo-
vare în funcţii de execuţie, 
efectivă şi pe loc, a judecătorilor 
şi procurorilor, în condiţiile art. 
43– 47 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Regu-
lamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului de 
promovare a judecătorilor şi 
procurorilor, aprobat prin Hotă-
rârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 
621/21 septembrie 2006, modifi-
cată. Pentru promovarea efec-
tivă, concursul se organizează 
pentru ocuparea unui număr de 
259 funcţii de execuţie vacante 
la nivelul curţilor de apel şi al 
tribunalelor, şi pentru ocuparea 
unui număr de 70 funcţii de 
execuţie vacante la nivelul 
parchetelor de pe lângă curţi de 
apel şi tribunale. Pentru promo-
varea pe loc, concursul se orga-
nizează, sub condiţia finanţării, 
pentru ocuparea unui număr de 
200 de locuri alocate pe materii 
la tribunale şi 100 de locuri 
alocate pe materii la curţile de 
apel. Totodată, concursul se 
organizează, sub rezerva supli-
mentării bugetului Ministerului 
Public, pentru ocuparea unui 
număr de 30 locuri la Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, 200 locuri la 
parchetele de pe lângă tribunale 
şi 70 locuri la parchetele de pe 
lângă curţile de apel. Toate 
locurile scoase la concurs 
pentru promovare pe loc la 
parchete sunt alocate materiei 
,,drept penal’’. Concursul 
constă în susţinerea unor probe 
scrise, cu caracter teoretic şi 
practic, conform Regulamen-
tului de organizare şi desfăşu-
r a r e  a  c o n c u r s u l u i  d e 
promovare a judecătorilor şi 
procurorilor, aprobat prin Hotă-
rârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 
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621/2006 modificată. Judecă-
torii şi procurorii care îndepli-
nesc condiţiile legale, pot 
depune cereri de înscriere la 
concurs, la Consiliul Superior al 
Magistraturii, până la data de 
12 octombrie 2017, inclusiv, 
conform calendarului de desfă-
şurare a concursului aprobat. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine de pe paginile de 
Internet ale Consiliului Supe-
rior al Magistraturii şi Institu-
tului Naţional al Magistraturii 
(Web: www.csm1909.ro; www.
inm-lex.ro).

l S.C. Absolut Cleaning 
Concept S.R.L., CUI 33015180, 
com. Jilava, str. Ana Ipătescu 
nr.37, Biroul S2, jud. Ilfov, 
titular al activităţii: 4677 
Comerţ cu ridicata al deşeurilor 
şi resturilor, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citării de obţinere a autorizaţiei 
de mediu pentru activitate. 
Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al acti-
vităţii pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Ilfov, str. Lacul Morii 
nr.1, sector 6, Bucureşti, tel./ 
fax: 340.15.21/ 0746248440, în 
zilele de luni-joi între orele 9-13. 
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M. Ilfov în 
termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ. 

l Administratorul judiciar al 
SC Transbordare Vagoane 
Marfă SA, cu sediul în Bucu-
reşti, Calea Victorei, nr. 114, et. 
2 ,  c a m .  2 5 ,  s e c t o r  1 , 
J40/19890/2005, CUI 11624123 
notifică debitoarea, creditorii şi 
O R C  c ă  î n  d o s .  n r. 
30709/3/2017, af lat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti s-a 
dispus deschiderea procedurii 
generale a insolvenţei împotriva 
SC Transbordare Vagoane 
Marfă SA, stabilindu-se următ. 
termene:termenul limită de 
depunere a cererilor de admi-
tere a creanţelor la data de 
03.11.2017;termenul limită de 
depunere de către creditori a 

opoziţiilor la încheierea de 
deschidere a procedurii - 15 zile 
de la notificare, precum şi 
termenul de soluţionare a 
opoziţiilor, care nu va depăşi 10 
zile de la data expirării terme-
nului de depunere a acestora;-
termenul  de  ver if icarea 
creanţelor, de întocmire şi 
publicare în BPI a tabelului 
preliminar de creanţe este 
24.11.2017;termenul de definiti-
vare a tabelului creanţelor este 
11.12.2017. Rel. Administrator 
Judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, 
nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777/0344.809.816.
l Raritate, lupi albi pui de 
vanzare! Lupii albi pleaca depa-
razitati, vaccinati, microcipati. 
0724244442.

LICITAȚII
l Anunţ de participare la lici-
taţie-inchiriere spaţiu 1.Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Dâmboviţa in calitate 
de locator, organizează la sediul 
său din Târgovişte, str.Bd. 
Unir i i ,  nr.2 ,  in  z iua de 
11.10.2017, ora 10:00, licitaţie 
pentru inchiriere unui spaţiu de 
51mp pe care il are in adminis-
trare, spaţiu situat in incinta 
Sălii Polivalente Târgovişte. 
Ofertele se depun la sediul 
unităţii din Târgovişte, str.
Unirii, nr.2 până la data de 
10.10.2017, ora 09:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc in 
data de 11.10.2017 ora 10:00. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la secretariatul 
instituţiei. 2.Licitaţia publică 
este organizată conform: -Ordin 
nr.511/16.04.2013 modificat 
prin Ordin MTS nr.1271/2013 şi 
Ordin MTS nr.326/2017 pentru 
aprobarea procedurii de inchi-
riere a bunurilor imobile din 
domeniul public al statului, 
aflate in administrare MTS şi 
pentru aprobarea Contractului 
-cadru de inchiriere. 3.Limba de 
redactare a ofertei: Română. 
4.Perioada de valabilitate a 

ofertelor, de la deschiderea 
acestora: 30 zile. 5.Preţul ofertei 
va fi exprimat in lei. 6.Criteriul 
care va fi utilizat pentru atribu-
irea contractului de inchiriere 
este preţul cel mai mare. 
7.Adresa la care se depune 
oferta: DJST Dâmboviţa, str.
Unirii, nr.2. 8.Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
10.10.2017, ora 10:00. 9.Locul, 
data şi ora deschiderii ofertelor: 
Târgoviste, str.Unirii, nr.2, 
11.10.2017 ora 10:00. 10.Docu-
mentaţie de atribuire poate fi 
obţinută de la secretariatul 
instituţiei. 11.Garanţia de parti-
cipare este de 1051.11 lei (3luni 
x 51mp x 1.5 euro x 4,58lei) şi se 
poate depune in numerar la 
casieria unităţii sau in contul de 
virament, RO16TREZ2715005 
XXX005619, deschis la Trezo-
reria Târgovişte, CIF 27484484. 
Pentru informaţii suplimentare 
ne puteti contacta la nr. de 
telefon 0245/612808.

l PRIVATE LIQUIDATION 
GROUP IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al societății 
AMA BIODIESEL S.R.L. soci-
e t a t e  î n  f a l i m e n t ,  i n 
bankruptcy, en faillite – proce-
dură ce face obiectul dosarului 
nr. 42596/3/2015, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti, având 
sediul în Bucureşti, str. Tuzla, 
nr.9-27, ap.B4, sector 2, CUI 
31218014, număr de înregis-
trare în Registrul Comerțului 
J40/5115/2014, în temeiul 
art.154 şi următoarele din 
L e g e a  8 5 / 2 0 1 4 ,  a n u n ț ă 
vânzarea  ins ta la ț i e i  de 
producție biodiesel, compusă 
din 3 linii de fabricație, precum 
şi a bazinele de stocare metanol, 
ulei şi biodiesel aferente aces-
teia, aparținând societății debi-
toare.Bunurile sunt scoase la 
vânzare prin o combinație între 
licitație publică şi negociere 
directă în conformitate cu 
prevederile art.154 alin.(2) din 
Legea 85/2014 şi cu respectarea 
regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea credito-
rilor.Sub sancțiunea inadmisibi-
lității cererii de participare la 
procedura de valorificare, 
persoanele interesate, anterior 
formulării cererii de participare 
la licitație/negociere directă vor 
trebui să achiziționeze un caiet 
de sarcini ce va cuprinde infor-
mații privind instalația de 
producție  biodiesel, compusă 
din 3 linii de fabricație, precum 
şi a bazinele de stocare metanol, 
ulei şi biodiesel aferente aces-
teia, la prețul de 1500 LEI + 
TVA şi să consemneze o 
garanție în valoare de 30% din 
prețul de vânzare în contul unic 
de insolvență.Licitația publică 

va  avea  loc  în  data  de 
29.09.2017 la sediul lichidato-
rului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor, începând cu orele 11:00. 
Prețul de strigare: 1.333.919,81 
LEI.În situația în care bunurile 
nu se valorifică în cadrul licita-
ției  publice din data de 
29.09.2017 , începând cu ziua 
imediat următoarele, respectiv  
30.09.2017 până la data de  
06.10.2017 ora 15:00, orice 
persoană interesată va putea 
formula ofertă de cumpărare 
care va cuprinde în mod obliga-
toriu informații privind ofer-
tant, prețul oferit, modalitatea 
de plată a prețului, cu menți-
unea că termenul de plată a 
prețului nu poate depăşi 2 
(două) zile de la data semnării 
contractului de vânzare.Ofer-
tele de cumpărare vor fi supuse 
spre aprobare adunării generale 
a creditorilor.  

l Primăria Comunei  Dorneşti, 
Judeţul Suceava scoate la lici-
taţie publică cu strigare în 
vederea vânzării unui autotu-
rism DACIA LOGAN, cu 
număr de înmatriculare 
SV-51-PRI, unui TRACTOR 
RUTIER U650 M, cu număr de 
înmatriculare SV-21-PRO şi a 
unei REMORCI BASCULA-
BILE RAB, cu numărul de 
înmatriculare SV-80-GNW, 
care se af lă în proprietatea 
Primăriei Comunei Dorneşti.
Licitaţia va avea loc la data de  
30. 10. 2017 ora 10,00  la sediul 
Primăriei comunei Dorneşti.
Preţul de pornire al licitaţiei, 
pentru  următoarele bunuri 
mobile este: 1.AUTOTURISM   
DACIA  LOGAN -  valoarea de 
10.778 le i ;  2 .TRACTOR  
RUTIER  U650 M - valoarea 
de 22.113 lei;3.REMORCĂ  
BASCULABILĂ  RAB -  
valoarea de 4.518 lei.Licitatorii 
vor achita pană la ora începerii 
licitaţiei o taxă de participare în 
sumă de 450 lei şi ogaranţie de 
participare de 500 lei pentru 
fiecare bun mobil solicitat.
Caietul de sarcini pentru 
vânzarea unui autoturism 
DACIA LOGAN, cu număr de 
înmatriculare SV-51-PRI, a 
unui TRACTOR RUTIER 
U650 M, cu număr de înmatri-
culare SV-21-PRO şi a unei 
REMORCI BASCULABILE 
RAB, cu numărul de înmatricu-
lare SV-80-GNW, ce va  procura 
contra cost de la Primăria 
Comunei Dorneşti înainte de  
depunerea cererii  pentru 
înscrierea la licitaţie. În cazul în 
care licitaţia nu se va susţine la 
data stabilită se va repeta saptă-
mânal la aceeaşi oră.Relaţii 
suplimentare se pot solicita la 

telefoanele 0230/568.217 sau 
0230/568.236-Primăria 
Comunei Dorneşti.

l Debitorul SC 2000 SEVEN 
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Eroii de la Cerna, nr.33, jud.
Mehedinţi, CIF:20572724, 
J25/23/2007, aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
f a i l l i t e  î n  d o s a r  n r. 
2677/101/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL scoate la 
vânzare urmatorul bun mobil:-
Buldoexcavator Marca Volvo BL 
71, an fabricatie 2008, Seria 
VCE00B71C00016237 la pretul 
de 17.731 EURO (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua 
platii).Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 29.09.2017 
orele 1500.Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcină in suma de 
1000 lei cu cel puțin 2(doua) ore 
înainte de ora licitației.Invităm 
pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie să depună 
oferte de cumpărare şi docu-
mentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină la 
adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi.Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile descrise 
anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la 0756482035.

SOMAȚII  
l Prin cererea inregistrată sub 
dosar nr 1143/246/2017, petenta 
Tătar Floare cu domiciliul in 
Arad, str Lt. maj. Duma, bl 338, 
sc C, et 3, ap 7, jud Arad, solicit 
a se constata că a dobândit 
dreptul de proprietate pe calea 
uzucapiunii extratabulare 
asupra imobilelor situate in 
Mocrea nr 64, oraş Ineu, Jud 
Arad, constând in casa şi teren 
intravilan in suprafata de 1533 
mp, evidenţiat in CF nr 300816 
Ineu, cu nr top221-224/1 cu 
privire la care este intabulata 
defunct Sestinar Maria deceată 
la data de 27.01.1980 şi teren 
intravilan in suprafaţă de 1533 
mp evidenţiat in CF nr 300818 
Ineu, cu nr top 221-224/2 cu 
privire la care este intabulat 

defunctul Sestinar Petru decedat 
la data de 23.08.1962. Petenta 
susţine că din anul 1961 imobi-
lele au fost folosite de familia ei, 
de părinţii petentei şi apoi de 
către petentă. In urma acesteia 
sunt somaţi, in baza art 130 din 
Decretul-lege nr 115/1938, toţi 
cei interesaţi de indată să inain-
teze opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece in caz contrar, in 
termen de o lună de la această 
ultimă publicare se va proceda 
la soluţionarea cererii. 

l Se aduce la cunostinţă faptul 
că pe rolul Judecătoriei Arad se 
află dosarul cu nr. 8946/55/2017, 
cu termen de judecată la data de 
18.10.2017, având ca obiect 
dobândirea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune de către 
Nagy Elisabeta, asupra imobi-
lului situat in comuna Iratosu 
sat Variasu Mare nr.94 inscris in 
CF 301070 Iratosu nr. top. 
1249/75  compus din casa şi 
teren in suprafaţă de 3960  
mp.Toţi cei interesaţi, in condi-
ţiile legii pot face opoziţie in 
termen de 1 lună de la publi-
carea prezentului anunţ, iar in 
caz contrar se va trece la jude-
carea cererii.

PIERDERI
l Pierdut Carnet de Student, 
Gjermeni  El i s ,  t e le fon: 
0742514094. Declar nul. 

l Pierdut Carnet de electrician 
autorizat nr. 2173 pe numele de 
Tirziu Constantin Marian. Se 
declară nul.  

l Pierdut atestat profesional 
transport marfă, eliberat de 
ARR Argeş, pe numele Badea 
Ion Viorel, din comuna Căli-
neşti, jud. Argeş. Se declară nul.

l Pierdut contract de construire 
302/29.03.1976 pe numele 
Olteanu Milea şi Olteanu Sora, 
în împrejurări necunoscute şi nu 
l-am folosit în alte scopuri: 
vânzări, donaţii, ipoteci.

l Pierdut legitimaţie student 
eliberată de Universitatea Poli-
tehnică Bucureşti, Facultatea de 
Energetică, Inginerie şi Manage-
ment,  pe numele Istrati 
Andreea- Irina, în anul II.

l Firma „KARLSTEDT ANA” 
P.F.A. cu sediul profesional în 
Bucureşti, sector 1, str. Dr. Vasile 
Sion, nr. 1-9, bl. 15, sc. 4, ap. 121, 
înmatriculată la O.R.C.T.B. sub 
nr. F40/1041/2009, având CUI 
25202293, anunţă pierderea 
certificatului constatator nr. 
326214, emis în baza Legii nr. 
359/2004.Îl declarăm nul.

l Pierdut atestat taxi pe numele 
Bozgan Ion Claudiu. Se declară 
nul.

Subscrisa  S.C. APOLLODOR GROUP S.A.-în faliment, cu sediul 
în Loc. Reşița, str. Zimbrului nr. 44, jud. Caraş-Severin, prin lichi-
dator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul 
că în data de 06.10.2017, ora 11.00, va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Reşița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Se-
verin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor 
bunuri imobile:Spații producție (3 corpuri clădire în suprafață  de 
759,99 mp şi platformă betonată - 1.395 mp), situate în localitatea 
Reşița, str. Zimbrului, nr. 42, jud. Caraş-Severin. Prețul de pornire 
al licitației este de 90.392 euro + TVA. Caietele de sarcini se pot 
achiziționa de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea de 500 
lei/imobil, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedu-
rilor legale. În cazul în care bunul nu va fi valorificat la data de 
06.10.2017, următoarele licitații vor avea loc în 20.10.2017 şi 
03.11.2017.Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua 
cu o programare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.


