
Oferte serviciu it

ADVISORITY CONSULTING S.R.L Angajam 
Ajutor Programator cu experienta in 
domeniu de minim 2 ani, absolvent de 
liceu si studii universitare in curs de 
finalizare. Candidatul potrivit trebuie sa 
aiba competente tehnice privind Cobol, 
DB2, SoapUI, CICS, VSAM, Mpe, Code 
MQ, Web Services, Easytrieve. Persoana 
de contact: Ana Maria Ionescu, Nr. Tel. 
0747238473.

Oferte serviciu 
alimentatie publica

Restaurant cu specific chinezesc, situat 
in Municipiul Deva, Judetul Hunedoara, 
Complex Maxxa, angajeaza pe perioada 
nedeterminata ajutor de bucatar. Detalii 
si informatii la telefon: 0724.346.681.

Oferte serviciu sanatate

I.N.S.M.C. "Alessandrescu- Rusescu" cu 
sediul din Bld.Lacul Tei, nr.120, sector 2, 
Bucuresti, cod fiscal 4266308 anunţă 
amanarea concursului organizat pentru 
ocuparea posturilor de: Poziţia 1- 1(unu) 
post de muncitor necalificat la Blocul 
alimentar la Componenta Pediatrie; 
Poziţia 2- 1(unu) post de consilier 
juridic debutant; Poziţia 3- 2(doua) 
posturi de asistent medical debutant la 
Componenta Pediatrie; Poziţia 4 - 0,5 
(1/2 norma) post de medic specialist 
la Serviciul Management al Calităţii; 
Poziţia 5 - 0,5 (1/2 norma ) post de 
referent de specialitate gradul I la 
Serviciul Management al Calităţii Poziţia 
6 - 0,5 (1/2 norma) post de referent 
gradul II la Serviciul Management 
al Calităţii; Poziţia 7 - 1(unu) post de 
referent de specialitate gradul II la 
Serviciul Management al Calităţii; 
Poziţia 8 - 1(unu) post de inginer IA 
la Compartimentul Tehnic; Din data 
de 4 decembrie 2019 proba scrisă si 
din 5 decembrie 2019 proba interviu, 
pentru datele de 23 decembrie 2019 
ora 9 proba scrisa si 30 decembrie 
2019 proba interviu ora 9. Mentionam 
ca anuntul initial a fost publicat in MO 
partea a III-a numarul 1326 din 11 
noiembrie 2019. 

SPITALUL Clinic CF Nr. 2 București, cu 
sediul în B-dul. Mărăști nr. 63, sector 1, 
București, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următoarelor funcții contractuale 
vacante de execuție: 1 post asistent 
medical - Secția Endocrinologie: 8 
ianuarie 2020, ora 10.00- proba 
scrisă; 14 ianuarie 2020, ora 10.00- 
proba interviu. Condiții specifice de 
participare: diplomă de bacalaureat; 
absolvent studii medii/ postliceale 
de specialitate; 6 luni vechime în 
specialitate; Cunoștințe operare PC. 
1 post asistent medical principal- 
Secția Pediatrie: 9 ianuarie 2020, ora 
10.00- proba scrisă; 15 ianuarie 2020, 
ora 10.00- proba interviu. Condiții 
specifice de participare: diplomă 
de bacalaureat; absolvent studii 
medii/ postliceale de specialitate; 5 
ani vechime în specialitate; Examen 
pentru obținerea gradului de principal; 
Cunoștințe operare PC. 1 post asistent 
medical debutant- Camera de Gardă: 
21 ianuarie 2020, ora 10.00- proba 
scrisă; 28 ianuarie 2020, ora 10.00- 
proba interviu. Condiții specifice de 
participare: diplomă de bacalaureat; 

absolvent studii medii/ postliceale 
de specialitate; fără vechime în 
specialitate; Cunoștințe operare PC. 
1 post asistent medical - Camera de 
Gardă: 21 ianuarie 2020, ora 10.00- 
proba scrisă; 28 ianuarie 2020, 
ora 10.00- proba interviu. Condiții 
specifice de participare: diplomă de 
bacalaureat; absolvent studii medii/ 
postliceale de specialitate; 6 luni 
vechime în specialitate; Cunoștințe 
operare PC. Termen depunere dosar 
înscriere concurs: 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului. Tematica 
și bibliografia pentru concurs se poate 
consulta la Serviciul Resurse Umane, 
Normare, Organizare, Salarizare. 
Concursul constă într-o probă scrisă/ 
probă practică și interviu. Taxa 
participare concurs 50 lei. Detalii 
suplimentare- Serv. R.U.N.O.S. Tel. 
0372.298.711.

Oferte serviciu  
administrativ-secretariat

Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în 
Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, organizează concurs, conf. 
H.G. nr.286/2011, pentru ocuparea 
unui post contractual temporar, vacant 
de administrator financiar I(M) din 
cadrul Direcţiei Administrative, Serviciul 
Cămine-Cantină şi Burse. Condiţii 
specifice: absolvent de studii medii, cu 
o vechime în muncă de minim 5 ani, 
cunoştinţe operare PC: -Word, Excel, 
Access, Internet Explorer, etc., fără 
cazier judiciar, apt medical psihologic, 
conform legislaţiei în vigoare şi nu a 
încetat contractul individual de muncă 
din motive disciplinare în ultimii 5 ani. 
Data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
06.12.2019 la sediul U.T.C.B., din Bd. 
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul 
Administrativ, camera nr. 33, în intervalul 
orar: 08:00-15:30. Proba scrisă va avea 
loc în data de 16.12.2019, ora 13:00 
la sediul U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, sector 2, Blocul Administrativ, 
etajul 3, camera nr.104. Data şi ora 
interviului vor fi anunţate după proba 
scrisă. Relaţii suplimentare la sediul 
U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera 
nr. 33, pe www.utcb.ro sau la telefon: 
0212421208, persoana de contact: 
Dragomir Margareta. 

Oferte serviciu tehnic

Lăcătuș, sudor, necalificati pentru 
montaj structuri metalice. Salariu pana 
la 1000 euro. 0788.686.265

MUNCITORI NECALIFICATI/ 
ELECTRICIENI -sprijina echipele 
de service, interventii/manipulare 
echipamente (generatoare, UPS, baterii, 
tablouri). Persmis categ.B. Fara cazier. 
Salariu excelent, carte de munca, prime. 
021.255.27.37 Tema Energy

Societate constructii angajam mecanici 
utilaje de constructii, soferi categ. 
D, excavatoristi, buldoexcavatoristi, 
macaragii macara turn si automacaragii. 
Telefon 0742.260.868/0744.696.213

Oferte serviciu  
in strainatate

angajez şofer categoria b pentru 
a conduce maşina în franţa. 

0765.692.028

Oferte serviciu  
cOntabilitate-financiar

CENTRUL de Medicină Navală, cu 
sediul în localitatea Constanța, str. 
Dezrobirii, nr. 80, județul Constanța, în 
conformitate cu Hotărârea de Guvern 
nr. 286 din 23.03.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, organizează 
concurs pentru încadrarea unui post 
vacant de personal civil contractual de 
conducere -contabil șef, grad II, studii 
superioare cu diplomă de licență, 
vechime în specialitatea postului minim 
8 ani (1 post). Concursul se va desfășura 
la sediul UM 02192 Constanța, str. 
Fulgerului, nr. 1, după următorul 
program: -verificarea îndeplinirii 
condițiilor necesare privind analiza 
dosarelor de înscriere, în perioada 
16 -17.12.2019; -susținerea probei 
scrise, de către candidații declarați 
„admis" la selecția dosarelor, în data 
22.01.2020, ora 11.00; -susținerea 
probei interviului, de către candidații 
declarați „admis" la proba scrisă, în 
data 29.01.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
generale stabilite de HG 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condițiile specifice necesare pentru 
ocuparea postului sunt: 1. Studii 
superioare cu diplomă de licență în 
domeniul economic; 2. Certificat de 
atestare a cunoștințelor dobândite 
în domeniul Sistemului european de 
conturi; 3. Minim 8 ani vechime în 
specialitatea studiilor; 4. Cunoștințe 
de operare pe calculator (Microsoft 
Office, FOREXEBUG); 5. Starea de 
sănătate corespunzătoare atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unități sanitare 
abilitate; 6. Nivelul de acces la informații 
clasificate este „secret de serviciu", fiind 
necesar acordul scris al persoanei care 
dorește să candideze privind verificarea 
în vederea obținerii autorizației de 
acces la informații clasificate, în 
situația în care va fi declarat „admis"; 
7. Capacitatea de a se adapta și a 
lucra în echipă, rezistență la stres; 8. 
Loialitate față de instituția militară, 
conduită morală și profesională; 9. 
Capacitate managerială, demonstrată 
printr-o scrisoare de recomandare /
caracterizare /similar, eliberată de 
angajatorii anteriori. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul unității 
din localitatea Constanța, str. Dezrobirii, 
nr. 80, județul Constanța. Persoane de 
contact: plutonier adjutant principal 
Anghel Nicolae, telefon: 0241.655.650, 
interior: 409. Documentele aferente 
concursului, respectiv anunțul 
cuprinzând condițiile generale și 
specifice, calendarul de desfășurare 
a concursului, bibliografia și tematica 
se pot consulta la adresele: www.navy.
ro, www.posturi.gov.ro sau la sediul 
Centrului de Medicină Navală.

Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, 
având sediul în Târgoviște, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 48, județ Dâmbovița, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției (postului vacant) de Director 
Financiar Contabil. Criterii specifice de 
participare la concurs; a) îndeplinește 

condițiile prevăzute de Ord. M.S. 
284/2007, respectiv: -sunt absolvenți 
de învățământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licență sau 
echivalentă în profil economic -au cel 
puțin 2 ani vechime în specialitatea 
studiilor -dețin certificatul de atestare 
a cunoștințelor dobândite în domeniu 
Sistemului European de conturi, precum 
și de cunoaștere a reglementărilor 
europene în domeniu. Concurusl 
se va desfășura la sediul Spitalului 
Județean de Urgență Târgoviște, astfel: 
-selecția dosarelor - 13.12.2019 -ora 
12.00 -afișarea rezultatelor selecției 
dosarelor candidaților 13.12.2019 
-proba scrisa - 23.12.2019, orele 
10.00-13.00 -susținerea proiectului de 
specialitate și a interviului de selecție 
23.12.2019 începând cu ora 13.30. 
-afișarea rezultarelor concursului (probă 
scrisă + proiectul de specialitate + 
interviul de selecție) -23.12.2019. În 
vederea participării la concurs, dosarul 
de înscriere se depune la secretarul 
comisiei cu cel puțin 5 zile lucrătoare 
înainte de data susținerii concusului, 
respectiv 13.12.2019. Candidații vor 
depune dosarul de concurs intre orele 
08.00-11.00 la Spitatul Județean de 
Urgență Târgpoviște Relații suplimentare 
privind condițiile de participare la 
concurs, actele necesare înscrierii, 
se pot obține de la secretariatul 
comisiei de concurs, respectiv, d-na 
Gherasoiu Daniela - Șef Birou Salarizare 
Organizare, la telefon 0372.614.600 
sau 0245/631.582, interior 1811 sau pe 
site-ul unității spitaldb.ro 

Tesătoriile Reunite S.A., cu sediul în Str.
Spătaru Preda nr.5, Sector 5, angajează 
economist pentru biroul contabilitate cu 
un salariu net de 3.500 lei/lună. Relaţii 
la tel.: 0724.426.617.

U.M. 02132 Constanţa, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post de șef 
contabil gradul II. Condiții specifice: 
-studii economice superioare, absolvite 
cu diplomă de licență; -certificat de 
atestare a cunoștințelor dobândite 
în Sistemul European de Conturi; 
-persoana declarată „ADMIS" la concurs, 
să fie de acord cu privire la procedura de 
verificare și avizare a datelor cu caracter 
personal pentru eliberarea autorizației 
de acces la informații clasificate nivel 
„secret de serviciu"; -minim 8 ani 
vechime în specialitatea studiilor; 
-stare de sănătate corespunzătoare, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberată de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; -cunoștințe 
medii privind lucrul cu tehnica de 
calcul, utilizare software de specialitate, 
utilizarea pachetului Microsoft Office; 
-abilitate de comunicare, lucru în 
echipă, capacitate de analiză și 
sinteză, integritate morală, respectarea 

restricțiilor impuse de specificul 
instituției militare; -rezistență la efort 
fizic și psihic; -capacitate managerială, 
demonstrată, printr-o scrisoare de 
recomandare/ caracterizare/ similar, 
eliberată de angajatorii anteriori; 
Probele vor avea loc la sediul U.M. 
02192 Constanța, str. Fulgerului 
nr.1, localitatea Constanța, astfel: 
-22.01.2020, ora 11:00-proba scrisă; 
-29.01.2020, ora 10:00-proba 
interviului; Dosarele de concurs se 
vor depune în perioada 02.12.2019-
13.12.2019, ora 15.30 la sediul U.M. 
02132 Constanța, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, la telefon: 
0241.697.724 interior 139.

Oferte serviciu diverse

ARSAL YAPI CONSTRUCT SRL angajeaza 
-director societate comerciala; 
-inginer constructii civile,industriale si 
agricole; -reprezentant tehnic. E-mail: 
nuzetmitroiu@yahoo.com

Agronin SRL angajează 10 muncitori 
necalificați în agricultură. CV-urile se 
trimit la: askeverestjobs.eu până la data 
de 02.12.2019. Doar candidații selectați 
vor fi contactați.

CABARET CONCEPT SRL angajează 2 
pizzar și 1 ajutor ospătar. CV-urile se 
depun la: tia@ndica7.ro până la data de 
2.12.2019. Doar candidații selectați vor 
fi contactați.

Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
pe perioada nedeterminata, in 
baza H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea posturilor: 
1 post secretar. Condiţii specifice de 
participare la concurs: nivelul studiilor: 
medii /superioare; vechime in munca: 
minim 3 ani. Probe de concurs: 
Proba scrisa: 23.12.2019 ora 09,00. 
Interviu: 24.12.2019 ora 09,00; 1 
post îngrijitoare Condiţii specifice de 
participare la concurs: nivelul studiilor: 
primare/generale/medii; experienta 
in domeniu minim 3 ani. Probe de 
concurs: Proba practica: 23.12.2019 
ora 09,00; Interviu: 24.12.2019 ora 
09,00. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: 23.12.2019 ora 09,00 
la sediul Colegiul Tehnic Dimitrie 
Leonida, Bdul Basarabia, Nr.47, Sector 
2, Bucuresti. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 13.12.2019 
la sediul Colegiul Tehnic Dimitrie 
Leonida, Bdul Basarabia, Nr.47, Sector 
2, Bucuresti. Date contact: Mladinovici 
Ecaterina, tel.:021.3243295.

Comisariatul Regional pentru Protecția 
Consumatorilor Regiunea București 
-Ilfov amâna concursul din data de 
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nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
generale/medii; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu se solicită. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
practică: 24.12.2019, ora 8.30, la sediul 
instituției. Proba interviu: 24.12.2019, 
ora 12.30, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afişare, 
la sediul instituției. Date contact: Toma 
Georgeta telefon 0247455908.

MAG ENGINERING @MAINTENANCE 
SRL angajeaza: -tehnician in 
mentenanta electromecanica; -maistru 
electrician in constructii; -electrician 
echipamente electrice si energetice; 
-electrician de intretinere si reparatii; 
-muncitori necalificati la demolarea 
cladirilor,captuselilor, zidarie, placi 
mosaic, faianta, gresie, parchet; 
-muncitori necalificati la spargerea si 
taierea materialelor de constructii. CV la 
nuzetmitroiu@yahoo.com 

MARTUR AUTOMOTIVE SEATING 
AND INTERIORS angajeaza controlor 
financiar. CV la Eponea@martur.ro 

METAL ADION Buzau angajeaza 4 posturi 
strungar universal si 1 post operator 
masini unelte Tel. 0756.144.420

Muzeul Naţional al Ţăranului Român 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de asistent de 
cercetare științifică, în conformitate 
cu Legea nr.319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Concursul va avea loc în datele de 13 
ianuarie 2020 şi 20 ianuarie 2020 la 
sediul instituției din Șoseaua Kiseleff 
nr. 3, sector 1. Condiții specifice 
de participare la concurs: - Studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniile: studii culturale, 
studii media, studii vizuale, etnologie, 
istorie, artă, istoria artei, sociologie sau 
antropologie. -Cunoașterea a cel puțin 
unei limbi de circulație internațională 
(scris, oral) reprezintă o cerință 
obligatorie. Concursul se organizează 
după cum urmează: a) 29 noiembrie 
2019, aducerea la cunoștința publică a 
condițiilor de participare la concurs; b) 
06 ianuarie 2020, selecția dosarelor; c) 
13 ianuarie 2020, proba scrisă; d) 20 
ianuarie 2020, proba orală. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 30 de zile 
de la data publicării anunțului, la Biroul 
Resurse Umane -Juridic al Muzeului 
Național al Țăranului Român, din Șos. 
Kiseleff nr.3. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la Biroul Resurse Umane 
- Juridic / telefon 021/3179661 interior 
217. 

Muzeul Naţional al Ţăranului Român 
organizează concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante de director gr.II 
(direcția economică), șef serviciu 
administrativ gr.II, conservator gr.I și 
conservator gr.II. Concursul va avea loc 
în datele de 23 decembrie 2019 şi 08 
ianuarie 2020 la sediul instituției din 
Șoseaua Kiseleff nr.3, sector 1. Datele 
de desfăşurare a concursurilor: -23 
decembrie 2019, ora 10 proba scrisă; 

domiciliul stabil în România; Să aibă 
studii de învățământ general obligatoriu; 
Să aibă studii de specialitate sau 
cursuri de specialitate în meseria 
de bucătar; Să aibă minim 10 ani 
vechime în domeniu; Disponibilitate la 
program flexibil; Cunoaşterea normelor 
igienico-sanitare. Fără antecedente 
de natură penală; Stare de sănătate 
corespunzătoare postului. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: 16.12.2019, ora 10.00, la 
sediul instituției; Interviu: 16.12.2019, 
ora 14.00, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
10 decembrie 2019, la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la sediul Liceului 
Tehnologic Lechinţa, persoană de 
contact Bondane Andreia, telefon 
0263274020, email grsclechinta@
yahoo.fr.

Liceul Tehnologic Special "Regina 
Elisabeta" cu sediul in Bucureşti, 
strada Vatra Luminoasă, nr.108, 
Sector 2 organizează concurs pentru 
ocuparea următorelor posturi aprobate 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: Pedagog Şcolar- 
0,5 -post vacant contractual. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: -medii (cu examen de 
bacalaureat)/superioare -curs: -"Curs 
de iniţiere pedagog şcolar"; -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: - nu se solicita. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: 23.12.2019, ora 10:00, 
la sediul institutiei. Proba de interviu: 
23.12.2019, ora 12:00, la sediul 
institutiei. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de 
la afisare, la sediul institutiei. Date 
contact: secretariat, tel: 021.250.62.85.

Liceul Teoretic German "Friedrich 
Schiller" Oradea, cu sediul în Oradea, 
str.William Shakespeare nr.22, jud.
Bihor, organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post contractual, 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: îngrijitor, post 
vacant, contractual, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu se 
solicită. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: Proba scrisă: 06.01.2020, 
ora 10.00, la sediul instituției. Proba 
interviu: 08.01.2020, ora 10.00, la 
sediul instituției. Data limită, până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs, la sediul instituției, 
este 16.12.2019, ora 15.00. Date 
contact: telefon 0359439711, mail: 
lit_german_bh@yahoo.com. 

Liceul Teoretic Videle cu sediul în Videle, 
str.Republicii, nr.7, jud.Teleorman 
organizează concurs, pentru ocuparea 
următorului post contractual, aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului:ingrijitor imobil 
post vacant, contractual, pe perioadă 

nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii; -curs igienă; -vechime în muncă: 
nu se solicită. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 23.12.2019, ora 8.30, la sediul 
instituției; Proba practică: 30.12.2019, 
ora 8.30, la sediul instituției; Proba 
interviu: 07.01.2020, ora 8.30, la 
sediul instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune dosarul 
de concurs este de 13.12.2019, orele 
16.00, la sediul instituției. Date contact: 
telefon 0242.708.333.

Liceul Tehnologic Bustuchin cu sediul 
în localitatea Bustuchin str.Principală, 
jud.Gorj organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post contractual, 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: informatician 
post vacant, contractual, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii superioare cu diplomă de licenţă 
în specialitatea postului, conform 
legislaţiei în vigoare; -experienţă de 
minimum 2 ani în învăţământ. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: 23.12.2019, ora 10.00, 
la sediul instituției; Proba practică: 
23.12.2019, ora 14.00, la sediul 
instituției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 13.12.2019, 
la sediul instituției. Date contact: Liceul 
Tehnologic Bustuchin, cu sediul în 
comuna Bustuchin, judeţul Gorj, telefon 
0253/475121.

Liceul Tehnologic Dărmăneşti cu 
sediul în Dărmăneşti, str.Muncii 
nr.11, jud.Bacău organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual temporar vacant aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: îngrijitoare 1 
normă, post contractual temporar 
Vacant, pe perioadă determinată, 
la Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.1 Dărmănești-structură. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: generale; -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: nu necesită. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 16.12.2019, ora 13.00 la sediul 
instituţiei; Proba practică: 17.12.2019, 
ora 14.00 la sediul instituţiei; Proba 
interviu: 18.12.2019, ora 15.00 la sediul 
instituţiei. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs, este de 5 zile de la 
afişare la sediul instituţiei. Date contact: 
Secretariatul unităţii, tel.0234356646.

Liceul Tehnologic Lechinţa, cu sediul în 
Lechinţa, str.Poştei, nr.221, jud.Bistriţa-
Năsăud, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: 1 post muncitor-
bucătar, la Grădinița cu Program 
Prelungit Maria, post temporar vacant, 
contractual, pe perioadă determinată 
(1 an). Condiţii specifice de participare 
la concurs: Să fie cetăteni români cu 

dosarul de concurs este de 10 zile de 
la afisare, la sediul instituției. Date 
contact: Secretariat/Administrator: 
0731341059,0731373999.

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 cu 
sediul în Focșani Aleea 1 Iunie nr.1, jud.
Vrancea organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: administrator 
financiar grad II S- debutant, post 
vacant contractual, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii superioare 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul economic; -master, 
în domeniul economic-constituie 
avantaj; -experienţă în domeniul 
financiar-contabil -debutant; -cunoştinţe 
de operare pe calculator (MS Office, 
operare baze de date, navigare internet), 
programe specifice contabilităţii; -spirit 
organizatoric; -abilităţi de comunicare, 
relaţionare şi învăţare; -capacitatea 
de gestionare a resurselor alocate; 
-capacitate de analiză şi sinteză, de 
gestionare a timpului şi prioritătilor. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 13.01.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; Proba 
interviu: 15.01.2019, ora 10.00, la 
sediul instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de la 
afişare, la sediul instituției. Date contact: 
Vlad Camelia, tel:0237/612898.

INSTITUTUL DE BIOCHIMIE AL 
ACADEMIEI ROMANE, cu sediul 
in Bucuresti, sector 6, Splaiul 
Independentei nr.296, organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post 
de Asistent de cercetare stiintifica, pe 
perioada determinata, remunerat din 
venituri proprii, in domeniul Biologie, 
specialitatea Biochimie (Contractul 
de cercetare nr. 61PCCDI/2018, 
Responsabil de proiect IBAR: Dr. 
Gabriela Negroiu). Concursul se va 
desfasura conform Legii nr.319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarele de 
concurs se depun in termen de 30 de 
zile de la data aparitiei anuntului, la 
Biroul Resurse umane al institutului. 
Informatii suplimentare se pot 
obtine de la Biroul Resurse umane al 
Institutului de Biochimie, la telefoanele: 
0212239069, 0212239068.

IONEDA COM SRL angajează 2 ajutor 
bucătar și 2 operatori la fabricarea 
mezelurilor. CV-urile se transmit la: 
stavrianne@gmail.com până la data 
de 2 decembrie 2019. Doar candidații 
selectați vor fi contactati.

Liceul Silvic Transilvania Năsăud 
cu sediul în Năsăud, str.Gării, nr.1, 
jud. Bistrița-Năsăud organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului 
post contractual, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificat și 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului:paznic post 
vacant, contractual, pe perioadă 
nedeterminată. Condiții specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: 3 
ani / nu se solicită. Data, ora și locul 
de desfăsurare a concursului: Proba 
scrisă: 27.12.2019 , ora 10.00, la sediul 
instituției. Proba practică: 27.12.2019, 
ora 11.00, la sediul instituției. Proba 
interviu: 27.12.2019 , ora 12.00, la 
sediul instituției. Data limită pană la 
care candidații vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de 
la afișare, la sediul instituției. Date 
contact: telefon 0263360481.

Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu" 
Drăgălina, cu sediul în Drăgălina, str.
Gral Ioan Drăgălina nr.23, jud.Călărași, 
organizează concurs, pentru ocuparea 
următorului post contractual, aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: îngrijitor -post 
vacant, contractual, pe perioadă 

se pot obţine la sediul instituţiei, la 
tel.0266312060, fax:0266371646, 
e-mail office-harghita@ansvsa.ro. 
Persoana de contact pentru primirea 
dosarelor, Salamon Lilla, consilier 
resurse umane din cadrul Direcţiei 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Harghita.

Firma HOLLEMAN cu sediul in Jilava/ 
Ilfov angajeaza MECANIC AUTO cu 
experienta in reparatii si intretinere 
autocamioane, autotractoare, 
autobuze/autocare si semiremorci 
(cel putin una din specializari). Salariu 
motivant si conditii avantajoase de 
lucru. 0746.191.717.

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.24 cu 
sediul în Brasov, str.Aurora nr.24, judetul 
Braşov, organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post contractual, 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: îngrijitor copii 
post vacant, contractual, pe perioadă 
determinată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
10 clase/medii; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: 
5 ani minim. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 23.12.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției; Proba practică: 23.12.2019, 
ora 12.00, la sediul instituției; Proba 
interviu: 23.12.2019, ora 13.00, la 
sediul instituției. Data limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 
zile de la afişare, la sediul instituției. 
Date contact: Balaci Mariana, telefon 
0368/451085.

Grădinița cu Program Prelungit 
Universității Babes-Bolyai cu sediul în 
Cluj-Napoca, str.Universității, nr.7-9, 
jud.Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, 
modificată şi completată de 
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului: 
Îngrijitoare post vacant, contractual, 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: generale; -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicita. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: proba 
scrisă 27.12.2019, ora 10, la sediul 
instituției; Proba practică 27.12.2019, 
ora 11, la sediul instituției; Proba 
interviu 27.12.2019, ora 12, la sediul 
instituției; Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 

11.12.2019, ora 10.00 (proba scrisă) 
și 13.12.2019 (interviul) pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de Referent tr II - 2 posturi din cadrul 
Compartimentului Analize și sinteze, 
până la o dată ce va fi comunicată 
ulterior. Menționăm că anunțul inițial s-a 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a, din data de 15.11.2019, la 
anunțul cu nr. de înregistrare 233110. 

căutăm un profesor de școală de 
șoferi certificat pentru spania, 

oferim o remunerare bună (până 
la 3000 de euro), stabilitatea 

locului de muncă,un mediu de lucru 
bun,asigurăm locuințe, vehicule 
de afaceri, flexibilitate în timp, 

ajutăm cu cazare. telefon: carol.
hoyos@autoescolalestel.com, 

gpuigdemont@hotmail.com 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Harghita, cu 
sediul în Miercurea-Ciuc, str.Progresului 
nr.14, jud.Harghita, tel:0266312060, 
fax:0266371646, e-mail: office-
harghita@ansvsa.ro, organizează, 
la sediul instituţiei, concurs pentru 
ocuparea a următoarelor posturi 
contractuale vacante: 2 posturi 
contractuale de asistent veterinar IA; 1 
post contractual de referent IA. Condiţii 
de desfăşurare a concursului: Concursul 
se organizează la sediul Direcţiei 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Harghita, astfel: concurs 
pentru proba scrisă 24.12.2019, ora 
10.00; Proba interviul: 30.12.2019, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere a 
candidaţilor la concurs se depun în 
termen de 10 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea III-a și afișării la sediul Direcţiei 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Harghita, Miercurea Ciuc, 
str.Progresului nr.14, jud.Harghita, 
respectiv între 02.12.2019-13.12.2019. 
Condiţiile specifice pentru ocuparea 
posturilor: Asistent veterinar IA: 
pregătire de specialitate: -studii medii 
liceale de specialitate absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, în domeniul 
veterinar; vechime în specialitate 
studiilor: minimum 7 ani; experiență 
în activitatea de laborator sanitar 
veterinar. Referent IA: pregătire de 
specialitate: -studii medii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
vechime în specialitate studiilor: 
minimum 7 ani; experiență în activitatea 
de laborator sanitar veterinar. Relaţii 
suplimentare, condiţiile de înscriere 
şi participare, precum şi bibliografia 
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primariajucu.ro telefon 0264233084, 
fax:0264233086.

Primăria Comunei Popeşti, judeţul 
Vâlcea organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant, aprobat prin H.G.nr.286/2011, 
modificat şi completat de 
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului: 
consilier debutant, post contractual 
vacant, pe perioadă determinată, în 
cadrul compartimentului implementare 
proiecte al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Popeşti, jud.Vâlcea. 
Conditii specifice de participare sunt: 
nivelul studiilor: superioare cu diplomă 
de licenţă; vechime: nu se solicită; 
cunoştinţe de operare pe calculator: 
nivel avansat în programele: Word, 

H.G.nr.286/2011, modificat şi completat 
de H.G.nr.1027/2014. asistent medical 
comunitar post vacant, contractual, 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă 06.01.2020, ora 10.00, la sediul 
instituției. Proba interviu: 10.01.2020, 
ora 10.00, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afişare, la 
sediul instituției. Date contact: Primăria 
Comunei Jucu, Jucu de Sus nr.112, 
comuna Jucu, jud.Cluj, e-mail: office@

clase); -vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: 2 ani. 
-domiciliul în comuna Gura Râului. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 23.12.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; Proba 
interviu: 27.12.2019, ora 10.00, la 
sediul instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de 
la afişare, la sediul instituției. Date 
contact: doamna Gâță Ioana, telefon 
0269572001.

Primăria Comunei Jucu cu sediul în 
Jucu de Sus, comuna Jucu, județul 
Cluj, nr.112, jud.Cluj, organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului 
post contractual, aprobat prin 

vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea în monitorul oficial al 
României. Date contact: Ilioi Elena-
Doina -secretar general comuna Agapia, 
tel./fax. 0233/244607,0233/244611.

Primăria Comunei Gura Râului cu sediul 
în Gura Râului, str.Principală nr.566, 
jud.Sibiu, CUI: 4240960, organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului 
post contractual, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat 
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea 
postului: guard (femeie de serviciu) 
post vacant, contractual, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
învățământ obligatoriu efectuat (10 

contact: Secretariat, tel.0264/595677, 
compartiment R.U.S. 0754/045745.

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Constantin 
Daicoviciu nr.2, jud.Cluj organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant temporar aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat 
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea 
postului: muzeograf IA(S)-1 post vacant 
temporar în cadrul Secţiei Arheologie 
şi Teledetecţie, perioadă determinată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: superioare, 
de lungă durată, profil istorie; -vechime 
totală în muncă: minim 6 ani şi 6 luni; 
-vechime în specialitatea studiilor, 
cercetare arheologică: minim 5 ani; -să 
fie arheolog specialist; -experiență în 
activitatea de muzeografie, în cadrul 
unei instituții muzeale acreditate (minim 
2 ani); -doctor în specialitatea istorie. 
Vă rugăm să urmăriţi specificaţiile 
din comunicatul de concurs postat pe 
site-ul www.mnit.ro. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 16.12.2019, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; Proba interviu: 20.12.2019, 
ora 09.00, la sediul instituţiei. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 05.12.2019, ora 14.00, 
la sediul instituţiei- Cluj-Napoca, str.
Constantin Daicoviciu nr.2. Date 
contact: Secretariat, tel,0264/595677, 
compartimentul R.U.S. 0754/045745.

Primaria comunei Saceni, cu sediul în 
comuna Săceni, str.Dunării, nr.1, jud.
Teleorman, organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post contractual, 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: asistent social 
debutant, pe perioadă nedeterminată 
în cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului - Compartimentului asistență 
socială. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalent, 
cu specializarea asistenţă socială; 
-vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: nu se cere. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 24.12.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției. Proba 
interviu: 27.12.2019, ora 14.00, la 
sediul instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de 
la afişare, la sediul instituției. Date 
contact: telefon:0247337402.

Primăria Comunei Agapia, cu sediul în 
Agapia, str.Nicolae Iorga nr.140, jud.
Neamţ organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual, pe 
durată nedeterminată, cu condiţiile 
generale aprobate prin art.3 din 
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Datele de 
desfăşurare a concursului sunt: Proba 
scrisă 23.12.2019, ora 10.00, la sediul 
instituţiei; Proba interviu va fi anunţată 
ulterior. Inspector de specialitate, 
gradul II, (economist) COD COR 263102, 
pe durată nedeterminată - Căminul 
Pentru Persoane Vârstnice Văratec- 1 
post cu 1/2 normă. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor economice; -vechime 
în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: minim 1 an; 
-cunoştinţe de operare pe calculator 
nivel mediu, dovedite pe baza unor 
documente care să ateste deţinerea 
acestor competenţe certificate, în 
condiţiile legii. Publicarea anunţului 
se va face în data de 29.11.2019, prin 
afişare la sediul instituţiei şi postarea 
pe site-ul primăriei: www.agapia.ro. 
Dosarul de înscriere la concurs se 
depune la sediul Primăriei Comunei 
Agapia şi trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din H.G.nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Data limită până la care candidaţii 

-08 ianuarie 2020, ora 10 interviul. 
Dosarele se depun la Biroul Resurse 
Umane -Juridic până la data de 13 
decembrie 2019 ora 14.00. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-Director gr.II - Direcția economică - 
studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență de specialitate economică/
finanțe contabilitate; -vechime în 
specialitatea studiilor minim 8 ani; 
- atestarea în Sistemul European de 
Conturi (SEC); - cunoștințe operare 
PC. - Șef serviciu administrativ gr.II 
- Direcția Administrativă - studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diploma de licență, în următoarele 
domenii: administrație publică sau 
tehnic; - vechime în muncă : minim 3 
ani; - vechime în post similar: 1 an; - 
competențe - capacitate de organizare a 
muncii proprii, de gestionare a timpului, 
de asumare a responsabilităților; - 
aptitudini pentru munca practică, 
interes pentru problemele tehnice, 
aptitudini de comunicare, ordonat, 
organizat; dexteritate fizică și aptitudini 
pentru domeniul tehnic, experiență 
în implementarea și coordonarea 
unor structuri de pază și securitate 
împotriva incendiilor. Punctele 4 si 5 
vor fi susținute prin diplome de atestare 
și recomandări. - Conservator gr. I în 
cadrul Secției Conservare și Restaurare 
- studii universitare absolvite cu diplomă 
de licenţă într-unul din domeniile: 
istorie; chimie; biologie; fizică; Studiul 
patrimoniului; - vechime în activitatea 
de conservarea patrimoniului cultural 
mobil minim 5 ani; - certificat de 
absolvire conservator opere de artă şi 
monumente istorice INFC; - cunoaşterea 
profilului specific al Muzeului Naţional 
al Ţăranului Român; -experienţă în 
realizarea expoziţiilor; -experienţă în 
evidenţa patrimoniului cultural mobil, 
în organizarea colecţiilor; -cunoştinţe 
în domenii conexe (istoria artei, 
antropologie culturală etc); - abilităţi de 
comunicare; - cunoștințe operare PC: 
Microsoft Office, Word, Power Point, 
Excel; Procesare grafică - Conservator 
gr. II în cadrul Secției Conservare și 
Restaurare - studii universitare absolvite 
cu diplomă de licenţă într-unul din 
domeniile: istorie; chimie; biologie; 
fizică; Studiul patrimoniului; - vechime 
în activitatea muzeală minim 1 an ( 
experiența în activitatea de conservare 
a patrimoniului cultural mobil reprezintă 
un avantaj); - certificat de absolvire 
conservator opere de artă şi monumente 
istorice INFC; - cunoaşterea profilului 
specific al Muzeului Naţional al Ţăranului 
Român; - cunoştinţe în domenii conexe 
(istoria artei, antropologie culturală etc); 
- abilităţi de comunicare; - cunoștințe 
operare PC: Microsoft Office, Word, 
Power Point, Excel; Procesare grafică. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
Biroul Resurse Umane - Juridic/ telefon 
021/3179661 interior 217. 

Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei cu sediul în Cluj-Napoca, 
str.Constantin Daicoviciu nr.2, jud.Cluj 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: muzeograf IA(S)- 
1 post în cadrul Secţiei Arheologie şi 
Teledetecţie, perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: superioare, 
de lungă durată, profil istorie; -vechime 
totală în muncă: minim 6 ani şi 6 luni; 
-vechime în specialitatea studiilor, 
cercetare arheologică: minim 5 ani; 
-să fie arheolog specialist; -doctor 
în specialitatea istorie. Vă rugăm să 
urmăriţi specificaţiile din comunicatul 
de concurs postat pe site-ul www.mnit.
ro. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 23.12.2019, 
ora 10.00, la sediul instituţiei; Proba 
interviu: 31.12.2019, ora 10.00, la 
sediul instituţiei. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 13.12.2019, ora 
14.00, la sediul instituţiei -Cluj-Napoca, 
str.Constantin Daicoviciu nr.2. Date 

ANUNŢ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea următoarelor posturi de 
cercetare vacante, perioadă nedeterminată, și perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare dezvoltare a prevederilor HOTĂRÂRII nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-
cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior și a „METODOLOGIILOR 
DE CONCURS, pentru ocuparea posturilor de cercetare în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:

Posturi de cercetare-perioadă nedeterminată:

Nr.  
crt. Facultate Departament

Poziţie în 
Statul de 
funcții

Funcția de 
Cercetare

1 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe- Centrul RAMTECH 7 Cercetător științifi c 
III

2 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe Socio-Umane 3 Cercetător științifi c 
II

3 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe Socio-Umane 9 Cercetător științifi c 
II

4 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe Socio-Umane 10 Cercetător științifi c 
II

5 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe Socio-Umane 22 Cercetător științifi c 
III

6 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe Socio-Umane 23 Cercetător științifi c 
III

7 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe Socio-Umane 24 Cercetător științifi c 
III

8 Fizica Departamentul de cercetare stiintifi ca 2 Cercetător științifi c 
II

9 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei

Cercetare 1 Cercetător științifi c 
II

Posturi de cercetare-perioadă determinată:

Nr. 
crt. 

Facultate Departament
Poziţie în 
Statul de 
funcții

Funcția de cercetare

1 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe- Centrul CERNESIM
5

Asistent cercetare 
(perioadă 
determinată, 3 ani)

2 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe- Centrul CERNESIM
20

Cercetător 
științifi c (perioadă 
determinată, 3 ani)

3 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe- Centrul 
ARHEOINVEST 12

Asistent cercetare 
(perioadă 
determinată, 3 ani)

4 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe- Centrul RAMTECH
11

Asistent cercetare 
(perioadă 
determinată, 3 ani)

5 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe- Centrul RAMTECH
9

Cercetător 
științifi c (perioadă 
determinată, 3 ani)

6 Institutul de Cercetări Interdisciplinare Departamentul Științe
12

Cercetător 
științifi c (perioadă 
determinată, 3 ani)

7 Facultatea de Informatică Departamentul de Cercetare
8

Asistent cercetare 
(perioadă 
determinată, 1 an)

8 Facultatea de Informatică Departamentul de Cercetare
9

Asistent cercetare 
(perioadă 
determinată, 1 an)

9 Matematică Departamentul de Cercetare 
5

Asistent cercetare
1/2 normă (perioadă 
determinată, 3 ani)

Tematica probelor de concurs, calendarul desfășurării concursului, conținutul dosarului de candidatură, descrierea posturilor 
de cercetare, activităţile aferente postului, salariul minim de încadrare a postului, comisiile de concurs sunt afi șate pe: 
http://www.uaic.ro/angajariuaic/  și pe http://jobs.edu.ro/admin/posturi.php. 

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului în ziar.
Dosarele de candidatură se depun  la Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională, șef serviciu, ing. Larie Tiţa, personal  de către 

candidat sau prin postă la adresa Iași, B-dul Carol I, nr. 11,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Corp „J”, etaj 1, Serviciul Personal și 
Dezvoltare Profesională.
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Denumirea postului: administrator 
financiar, 1 normă (din care 0,5 normă 
la Școala Gimnazială nr.1 sat Turluianu 
și 0,5 normă la Școala Gimnazială 
comuna Berești-Tazlău), post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: economice 
superioare; -vechime în specialitatea 
studiilor necesară ocupării postului: 
peste 5 ani vechime în specialitatea 
studiilor; -cunoștințe operare PC. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 08.01.2020, 
ora 10.00, la sediul Școlii Gimnaziale 
Berești-Tazlău; Proba interviu: 
10.01.2020, ora 10.00, la sediul Școlii 
Gimnaziale Berești-Tazlău; Data limită, 
până la care candidații vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este, 
în perioada 02.12.2019-13.12.2019, 
între orele 9.00-14.00, la sediul Școlii 
Gimnaziale Berești-Tazlău. Informaţii 
suplimentare la telefon 0234353009, 
secretariat. 

Spitalul Municipal Sebeş, cu sediul 
în Sebeş, str.Şurianu nr.41, jud.
Alba organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante, aprobate prin H.G 
nr.286/2011, modificat şi completat de 
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului: 
1 post de psiholog practicant. Condiţii 
specifice de participare la concurs, 
pentru postul de psiholog practicant: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă; -studii 
universitare de masterat, specializarea 
psihologie clinică şi psihoterapie, forma 
de învăţământ cu frecvenţă, durată de 2 
ani (cu examen de disertaţie promovat); 
-atestat de liberă practică, eliberat 
de Colegiul psihologilor din România; 
-vechime în specialitatea studiilor, minim 
1 an;-cunoştinţe operare calculator, 
nivel mediu (word, excel). Programul 
de desfăşurare al concursului, la sediul 
Spitalului Municipal Sebeş -sala de 
şedinţe: 27.12.2019, ora 9.00, proba 
scrisă; 30.12.2019, ora 9.00, proba 
practică. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării anunţului, 
la sediul Spitalului Municipal Sebeş. 
Date de contact: la sediu unităţii, la 
telefon 0258731712 -RUNOS.

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie 
Baia Mare situat in Baia Mare, str.
Vasile Lucaciu 72, Jud.Maramureş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant pe perioadă 
nedeterminată aprobat prin HG.nr.286 
/2011 modificată şi completată 
de HG.nr.1027/2014. Denumirea 
postului: un post de asistent medical 
in cadrul secţiei Dermatovenerologie. 
Condiţiile specifice de participare la 
concurs: studii: diploma de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă; 
certificat de membru OAMGMAMR 
cu aviz pe anul 2019; vechime in 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: şase luni vechime ca asistent 
medical specializarea asistenţă 
medicală general. Data, ora si locul de 
desfaşurare a concursului: 24.12.2019 
ora 9.00 proba scrisă; 30.12.2019 
ora 9.00 proba interviu. Data limită 
pană la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile de la afişare la sediul 
instituţiei. Date contact:biroul RUNOS, 
tel.0262216601/141.

U.M. 01101 organizează concurs, în 
baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, 
la sediul instituției din str.Harghitei 
nr.203, loc.Miercurea Ciuc, jud.
Harghita, în data de 09.01.2020 ora 
10.00 proba practică şi în data de 
15.01.2019 ora 10.00 interviul, pentru 
ocuparea postului contractual vacant 
de: muncitor calificat III (bucătar), in 
cadrul compartimentului popota de 
garnizoană. Condiţii de participare: 
-nivelul studiilor: 10 clase cu școală 
profesională specifică meseriei sau curs 
de calificare în domeniu; -vechimea în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 

vacant, contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: secretar: studii 
medii cu balalaureat, program zilnic 
între ora 12.00-16.00; experiență 
în muncă de secretariat minim 1 
an. muncitor: studii generale, fără 
vechime. Data, ora şi locul desfăşurării 
concursului: Proba scrisă: 27.12.2019, 
ora 10.00, la sediul Şcolii Gimnaziale 
Lia Manoliu Corneşti, strada Principală 
nr. 38, Corneşti; Interviu: 27.12.2019, 
ora 12.00, la sediul Şcolii Gimnaziale 
Lia Manoliu Corneşti, strada Principală 
nr. 38, Corneşti. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 16 decembrie 
2019, la sediul şcolii. Date contact: 
secretariatul şcolii, tel.0264355563.

Scoala Gimnazială Oniceni cu sediul 
în Oniceni, comuna Forăști, str.
Școlii, nr.2, jud.Suceava, organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului 
post contractual, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: bibliotecar, 0,25 
post vacant, contractual, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
-absolvirea cu examen de licență a 
unei instituții de învățământ, secția de 
biblioteconomie -act de studiu -diplomă 
de licență; -absolvirea cu examen de 
diplomă a altor instituții de învățământ, 
ai căror absolvenți au studiat în timpul 
școlarizării disciplinele de profil din 
domeniul biblioteconomiei, așa cum 
rezultă din foaia matricolă, conform 
H.G. nr.326/2019 din 23 mai 2019, 
privind aprobarea Nomenclatorului 
domeniilor și al specializărilor/ 
programelor de studii universitare și 
a structurii instituțiilor de învățământ 
superior pentru anul universitar 
2019-2020(exemplu: Facultatea de 
Litere și Arte cu specializarea ,,Științe 
ale informării și documentării", 
Facultatea de Științe Socio-Umane cu 
specializarea ,,Studiul patrimoniului", 
Facultatea de Științe Politice, Filozofie și 
Științe ale Comunicării cu specializarea 
,,Ștințe ale informării și documentării", 
etc.) -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: nu se 
solicită. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: Proba scrisă: 23.12.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; Proba 
interviu: 23.12.2019, ora 14.00, la 
sediul instituției. Data limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 
zile de la afişare, la sediul instituției. 
Date contact: secretariat, telefon 
0230536790, e-mail: scoalaoniceni@
yahoo.com. 

Scoala Gimnazială Pischia cu sediul în 
Pischia, str.Principală nr.17, jud.Timiş, 
organizează concurs, pentru ocuparea 
următorului post contractual, aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: muncitor calificat 
cu atributii de fochist, 0,5 post vacant, 
contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: generale; 
-vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: minim un 
an. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 23.12 2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; Proba 
practică: 23.12 2019, ora 12.00, la 
sediul instituției; Proba interviu: 23.12 
2019 , ora 13.00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afişare, 
la sediul instituției. Date contact: 
secretar Pandurescu Monica, telefon 
0752249849.

Scoala Gimnazială nr.1, sat Turluianu, 
comuna Berești-Tazlău, cu sediul 
în Turluianu, str.Principală nr.388, 
comuna Berești-Tazlău, jud.Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual, aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 

în specialitate postului: 2 ani; -curs 
de igienă. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 23.12.2019, ora 8.00, la sediul 
instituției; Proba practică: 23.12.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; Proba 
interviu: 23.12.2019, ora 12.00, la 
sediul instituției. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de 
la afişare, la sediul instituției. Date 
contact: Secretariat Scoala Seimeni 
telefon 0730109942.

Scoala Gimnazială "Elena Doamna" 
Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.
Babadag nr.136, jud.Tulcea, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat și 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului -îngrijitor -un 
post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiții specifice de 
participare la concurs: - nivelul studiilor: 
medii; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 5 ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă: 27.12.2019, 
ora 9.00, la sediul instituției; Proba 
practică: 27.12.2019, ora 12.00, la 
sediul instituției; Proba de interviu: 
27.12.2019, ora 14.00, la sediul 
instituției. Data limită până la care 
candidații vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de la 
afișare, la sediul instituției. Date contact: 
Burungiu Vasile, tel.0741213309.

Scoala Gimnazială "Mihai Eminescu" 
cu sediul în Valea Mare, str.Principală 
nr.310, jud.Covasna, organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului 
post contractual, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat 
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea 
postului: administrator financiar, 
0,25 normă post vacant, contractual, 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare economice 
de lungă/scurtă durată absolvite 
cu diplomă de licență. -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: 3 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 23.12.2019, ora 14.00, la sediul 
instituției; Proba practică: 23.12.2019, 
ora 16.30, la sediul instituției; Proba 
interviu: 23.12.2019, ora 17.30, la 
sediul instituției. Data limită până 
la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 
zile de la afişare, la sediul instituției. 
Date contact: Vezeteu Rodica, telefon 
0784204013.

Scoala Gimnazială "Mihai Eminescu" 
cu sediul în Valea Mare, str.Principală 
nr.310, jud.Covasna, organizează 
concurs, pentru ocuparea următorului 
post contractual, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: secretar școală, 
0,50 normă post vacant, contractual, 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare de lungă/
scurtă durată; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: 3 
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 23.12.2019, 
ora 9.00, la sediul instituției; Proba 
practică: 23.12.2019, ora 11.00, 
la sediul instituției; Proba interviu: 
23.12.2019, ora 12.00, la sediul 
instituției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile de 
la afişare, la sediul instituției. Date 
contact: Vezeteu Rodica, telefon 
0784204013.

Scoala Gimnazială Lia Manoliu Corneşti, 
judeţul Cluj organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
şi completat de H.G.nr.1027/2014, în 
cadrul instituţiei. Denumirea postului: 
muncitor întreţinere, 1/2 normă, post 
vacant, contractual, pe perioadă 
nedeterminată; secretar 1/2 normă,post 

Ilie, şef serviciu în cadrul Serviciului 
de Asistenţă Socială şi Comunitară 
Loamneş. 

Primăria orașului Covasna cu sediul 
în: Covasna, str.Piliske nr.1, jud.
Covasna în baza Legii 188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pe perioadă 
determinată pentru funcție publică: 
Denumirea postului- inspector clasa 
I, grad profesional asistent, Direcția 
Asistență Socială. Condiții specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licentă absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, 
în domeniul științelor sociale sau 
umaniste; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: 1 
an. Data, ora și locul de desfăsurare a 
concursului: Proba scrisă: 11.12.2019, 
ora 13,00, la sediul Primăriei orașului 
Covasna. Interviu: 13.12.2019, ora 
11,00, la sediul Primăriei orașului 
Covasna. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen 
de 8 de zile calendaristice de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea III. Date 
contact: tel.:0267341555, int. resurse 
umane, email: resurseumane@
primariacovasna.ro 

ROYALE SERVICE CATERING SRL 
angajează 2 lucrător bucătărie (spălător 
vase mari), 2 recepționer de hotel, 2 
bucătar, 5 ajutor bucătar, 2 Director 
hotel. CV-urile se trimit la: stavrianne@
gmail.com până la data de 02.12.2019. 
Doar candidații selectați vor fi 
contactați.

SC Alvileti Center SRL, din Argeș, 
municipiul Pitești, strada Trivale-Rest, 
Cornul Vânătorului, angajează 2 femei 
de serviciu, cod COR 911201. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 2.080 Lei. Relații la telefon: 
0735.000.601. CV-urile se pot trimite la 
adresa de e-mail: documentesuport@
gmail.com până la data de 02.12.2019.

SC DACLIM HVAC S.R.L. angajeaza 18 
muncitori necalificati in constructii 
si 2 tehnicieni frigotehnisti. Tel.: 
0756.144.420.

SC Fenov SRL, din Dolj, sat Robăneștii 
de Sus, comuna Robănești, strada Gării, 
nr. 104, angajează 2 crescători bovine 
(mulgători), cod COR 612105. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 2.080 Lei. Relații la telefon: 
0735.000.601. CV-urile se pot trimite la 
adresa de e-mail: documentesuport@
gmail.com până la data de 02.12.2019.

SC Profi Rom Food SRL, cu sediul în 
Timișoara, angajează 20 persoane pe 
funcția de manipulant mărfuri, cod COR 
933303. Se solicită cunoștințe de limba 
engleză. Se oferă salariu brut 2.080 Lei. 
Relații la telefon: 0735.000.601. CV-
urile se pot trimite la adresa de e-mail: 
documentesuport@gmail.com până la 
data de 02.12.2019.

SC RICHTER HAUS SRL angajeaza 2 
muncitori necalificati in constructii. Tel. 
0756.144.420.

SC SIMIGERIE TOP 2030 S.R.L. 
angajeaza o femeie de serviciu cu 
experienta. Tel.: 0756.144.420.

SC TRANSMIR SRL angajează 9 
mașiniști la mașini pentru terasamente 
(ifroniști), 4 mecanici auto și 12 
muncitori necalificați la întreținerea de 
drumuri, șosele, poduri, baraje. CV-urile 
se trimit la: stavrianne@gmail.com până 
la data de 02.12.2019. Doar candidații 
selectați vor fi contactați.

Scoala Gimnaziala nr.1 Seimeni cu sediul 
în Seimeni, str.Principală, nr.38, jud.
Constanta, organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post contractual, 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat 
şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: ingrijitor 0,50 
normă post vacant, contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: gimnaziale; -vechime 

Primăria comunei Loamneş cu 
sediul în localitatea Loamneş, str.
Principală nr.203, jud.Sibiu, în baza 
O.U.G.57/2019, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pe perioadă nedeterminată, 
pentru funcție publică, clasa I, consilier 
achiziţii publice, gradul profesional 
asistent, în cadrul Compartimentului 
Financiar-contabil, Impozite şi taxe, 
achiziţii publice. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licenţă, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în drept, specializarea drept; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 1 an. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: 30.12.2019, ora 9.00, la 
sediul instituției. Interviul se va sustine 
în maxim 5 zile de la data susţinerii 
probei scrise la sediul instituției. 
Dosarele de înscriere se depun la sediul 
instituției în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. Date contact: 
Loamnes nr.203, tel.0269537101, 
int.3 sau 0, fax. 0269537108, 
e-mail: primarialoamnes@yahoo.
com, persoana de contact: Lomnasan 
Ilie, sef serviciu în cadrul Serviciului 
de Asistenţă Socială şi Comunitară 
Loamneş. 

Primăria comunei Loamneş cu 
sediul în localitatea Loamneş, str.
Principală nr.203, jud.Sibiu, în baza 
O.U.G.57/2019, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pe perioadă nedeterminată, 
pentru funcție publică, clasa I, consilier, 
gradul professional debutant, în cadrul 
Compartimentului Financiar-contabil, 
Impozite şi taxe, achiziţii publice. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în ştiinţe economice, specializarea 
contabilitate şi informatică de 
gestiune; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu se solicită. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 30.12.2019, ora 9.00, la sediul 
instituției; Interviul se va susţine în 
maxim 5 zile de la data susţinerii probei 
scrise la sediul instituției. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicarii 
anuntului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Date contact: 
Loamnes nr.203, tel.0269537101, 
int.3 sau 0, fax.0269537108, e-mail: 
p r i m a r i a l o a m n e s @ y a h o o . c o m , 
persoana de contact Lomnasan Ilie, 
şef serviciu în cadrul Serviciului de 
Asistenţă Socială şi Comunitară 
Loamneş. 

Primăria comunei Loamneş cu 
sediul în localitatea Loamneş, str.
Principală nr.203, jud.Sibiu, în baza 
O.U.G.57/2019, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pe perioadă nedeterminată, 
pentru funcție publică, clasa I, consilier, 
gradul professional superior, în cadrul 
Compartimentului Financiar-contabil, 
Impozite şi taxe, achiziţii publice. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
ştiinţe economice, specializarea finanţe 
şi asigurări; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 7 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 30.12.2019, ora 9.00, la sediul 
instituției; Interviul se va susţine în 
maxim 5 zile de la data susţinerii probei 
scrise la sediul instituției. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Date contact: 
Loamnes nr.203, tel.0269537101, 
int.3 sau 0, fax. 0269537108, 
e -mai l :pr imar ia loamnes@ yahoo.
com, persoana de contact Lomnasan 

Excel, Acces şi Internet Explorer; limbă 
străină-engleză: scris şi vorbit. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: 27.12.2019, ora 10.00, 
la sediul Primăriei comunei Popeşti, 
jud.Vâlcea; Proba interviu: 31.12.2019, 
ora 10.00 la sediul Primăriei comunei 
Popeşti, jud.Vâlcea. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 17.12.2019. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei Popeşti, tel/
fax.0250764552.

Primăria Comunei Vărădia de Mureş 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual, aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: -Şofer, treapta I 
-Compartiment drumuri - post vacant 
contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: Absolvent 
a 8 clase/şcoală profesională/liceu 
(cu diplomă de absolvire); -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 23.12.2019 ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Vărădia de Mureş; 
Proba interviului: 23.12.2019 ora 15.00. 
Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este 10 zile de la afișare, la 
sediul Primăriei Comunei Vărădia de 
Mureş. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului, condiţiile de participare 
la concurs, tematica şi bibliografia 
stabilita se afişează la sediul instituţiei 
şi pe site-ul www.varadia-de-mures.ro. 
Date contact: 0257/417230.

Primăria comunei Bujoreni, judeţul 
Vâlcea cu sediul în comuna Bujoreni, 
sat Olteni, 324B, jud.Vâlcea organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual de execuţie pe 
perioada nedeterminată, aprobat 
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: post contractual 
de execuţie- consilier I (compartiment 
agricol- atribuţii cadastru şi măsurători 
topografice). Condiţiile generale pentru 
a ocupa un post contractual vacant 
conform art. 3 al Regulament-Cadru 
din 23 martie 2011 privind stabilirea 
principiilor generale 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. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării 
funcției contractuale de executie sunt: 
-nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalent în domeniul ştiinţe 
inginereşti; -certificat de autorizare 
să realizeze şi să verifice lucrari de 
specialitate din domeniul cadastrului, 
geodeziei în cartografiei în categoria 
C; -vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: minim 5 
ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: proba scrisă: 23.12.2019, 
ora 10.00 la sediul instituţiei; Proba 
de interviu: 30.12.2019, ora 10.00 la 
sediul instituţiei. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituției în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului şi trebuie să conţină 
documentele prevăzute de art. 6 al 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și 
a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. 
Detaliile privind condiţiile specifice, 
dosarul de concurs şi bibliografie sunt 
disponibile accesând pagina oficială. 
Relaţii suplimentare se obţin la sediul 
primăriei comunei Bujoreni, sat Olteni, 
nr.324B, jud.Vâlcea. Date contact: 
bujoreni@vl.e-adm.ro, tel:0250741983,f
ax:0250/742501.
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mp - curti constructii, 375 mp teren vie 
si 1.181 mp teren arabil), pe care sunt 
edificate urmatoarele cladiri: - Corp C1 
- cu suprafata construita de 186 mp; 
Corp C2 - cu suprafata construita de 
292 MP; Teren intravilan cu categoria de 
folosinta arabil cu suprafata de 6.750 
mp, pe care este edificata urmatoarea 
cladire: Corp C1- suprafata construita 
de 99 mp, la pretul de 1.735.167,00 lei, 
fara T.V.A.; Licitaţiile publice vor avea loc 
la sediul procesual ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Bacau, str. Oituz, nr. 
68, sc. A, ap. 1, jud. Bacau, la datele 
sus-menționate înscrierea făcându-se 
cu minim 48 ore (zi lucratoare) înainte 
de data licitației. Relaţii suplimentare 
la: 0755. 132.478, e-mail : bacau@
insolventa.ro . Lichidator Judiciar, 
Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L. 

EDGE BUSINESS RESTRUCTURING 
ADVISORS SPRL, înregistrată la 
U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0484, cu 
sediul în Bucureşti, Piața Charles de 
Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, cod fiscal 
27236802, în calitate de Administrator 
Judiciar al debitoarei ISORAST 
TECHNOLOGY-ROTARY S.R.L. (în 
reorganizare) cu sediul în Bucureşti, str. 
Antiaeriană nr. 6A118, bloc A9, Subsol, 
Boxa 43, sector 5, CUI 22606572, 
J40/19717/2007, conform Încheierii 
de Şedinţă din data de 26.11.2013 
pronunțată de Tribunal București, Secția 
a VII-a Civilă, în dosarul 28031/3/2013, 
ANUNȚĂ vânzarea imobilului compus 
din Ap. 2, situat la parterul Blocului C7 
din complexul rezidențial Antiaeriană, 
din Str. Antiaeriană nr. 6 A22, sector 5, 
București, număr cadastral 217996-C1-
U2, Boxa 6, situată la subsolul Blocului 
C7 din complexul rezidențial Antiaeriană, 
din Str. Antiaeriană nr. 6 A22, sector 
5, București, număr cadastral 
217996-C1-U26 și Locul de parcare 
exterioară LOT 9, aferent Blocului C7 
din complexul rezidențial Antiaeriană, 
din Str. Antiaeriană nr. 6 A22, sector 

CII „Fătu Cosmin Iulius", anunță 
vânzarea, în bloc, la licitaţie publică, 
organizată după regula licitaţiei 
competitive cu preţ în urcare, pornind 
de la valorile stabilite prin rapoartele de 
evaluare, reduse cu 10%, în fiecare zi de 
marţi, începând cu data de 07.01.2020, 
ora 13.00, timp de 8 (opt săptămâni) 
pentru: Proprietate imobiliară, "Clădiri 
și teren intravilan", C1-P+3E-C27, ce 
aparțin SC CONFECTIA SA, Tg-Jiu, str. 
T. Vladimirescu, nr. 129, judeţ Gorj, 
nr. cadastral 45820, înscrisă în CF nr. 
45820 a Municipiului Tg-Jiu. Terenul 
este în suprafață de 21.368 mp. Total 
preţ pornire licitație bloc funcțional: 
11.653.290 Lei fără TVA, echivalentul a 
2.498.580 Euro. Pentru alte informații 
suplimentare privind modalitatea și 
procurarea regulamentului de vânzare, 
vizualizarea proprietăţii precum și alte 
detalii, vă puteţi adresa lichidatorului 
judiciar la numerele de telefon: 
0353.413.933, 0744.606.563 sau 
pe www.lichidarigorj.ro. Înscrierea la 
licitaţie se face la sediul lichidatorului 
judiciar până în preziua licitatiei, ora 
16.00. Toate persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor enumerate 
mai sus sunt invitate să anunţe 
lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilită pentru vânzare.

Dosar nr. 3296/ 110/ 2014 Debitor: 
S.C. Maha Egypt Impex S.R.L. Bacău 
in faliment in bankruptcy en faillite Nr. 
de inreg. ORC: J4/ 2723/ 1992, CUI: 
RO 3590119 Publicaţie de vânzare 
- ziar S.C. Maha Egypt Impex S.R.L., 
prin lichidator judiciar Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., , 
vinde prin licitaţie publică la data de 
06.12.2019, ora 12.00, urmatoarele: 
ACTIVE IMOBILE Activul 1 - Proprietate 
imobiliara comerciala - mun. Bacau, 
Calea Republicii, nr. 151 - 153, jud. 
Bacau, ce include teren si cladiri, 
dupa cum urmează: Teren intravilan 
cu categoria de folosinta CC, A si VIE 
cu suprafata totala de 1.941 MP (385 

Ofertanţii trebuie să consemneze o 
garanţie de 10 % din valoarea bunului 
scos la licitatie, depusă in contul RO03 
RNCB 0022 0558 9124 0001 deschis 
pe numele SC Motor AG SRL la BCR SA 
Piteşti, suma respectivă trebuind să 
existe în cont la data şi ora anunţată 
pentru licitaţie. Licitaţia se organizează 
în conformitate cu prevederile art. 
116-117 din Legea nr.85/2006 şi a 
Hotărârii Adunării creditorilor din data 
de 14.11.2019. Relaţii suplimentare 
la telefonul 0744. 772.619, e-mail 
gheorghe.banu@gmail.com. Lichidator 
judiciar: Lichidări Info Consult SPRL, 
prin Banu Gheorghe. 

Anunţ de licitaţie: Magister S.P.R.L. 
cu sediul în Reşiţa, str. Horea , bl. A7, 
parter, jud. Caraş - Severin, anunţă 
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică 
a următorului bun apartinând debitoarei 
Gospodarul S.R.L. Resita: Teren 
extravilan Resita Montana, in suprafata 
de 11.510 mp, evaluat la suma de 46.040 
euro;Bunul se vinde la 50 % din pretul de 
evaluare. Licitația publică va avea loc 
începand cu data de 03.12.2019, orele 
15:00 şi se va repeta în fiecare zi de marţi 
la aceeaşi oră la sediul Magister S.P.R.L. 
De asemenea, anunta scoaterea la 
vanzare prin negociere a urmatorului bun 
apartinand debitoarei Gospodarul: Teren 
intravilan Caransebes, in suprafata de 
285 mp, evaluat la suma de 7.125 euro. 
Procedura de inregistrare a ofertelor 
de participare la ofertare directa se 
organizeaza in perioada 02.12.2019 - 
10.01.2020. Ofertele se inregistreaza 
la sediul Magister SPRL. Relaţii 
suplimentare privitoare la pragurile 
de pornire a licitatiilor, modalitatea de 
vizitare a imobilelor, cumparare caiet 
sarcini sau orice alte informatii se pot 
obtine la tel. 0255/ 213468 sau mail 
office@magistergroup.ro. Lichidator 
Judiciar Magister S.P.R.L.

Anunţ: Lichidări Info Consult SPRL, 
lichidator judiciar al SC Romtur 
Internaţional SRL Piteşti, CUI: 
RO6866058, societate in faliment, dosar 
nr. 205/ 1259/ 2011 pe rolul Tribunalului 
Specializat Argeş, organizează in data 
de 12.12.2019, orele 13,00, la sediul 
lichidatorului judiciar, str. Republicii, 
nr. 35, et. 2, Câmpulung, jud. Argeş, 
licitaţie publică deschisă, cu strigare, 
având ca obiect vânzarea următoarelor 
bunuri: 1. Teren extravilan in suprafaţă 
de 2.107 mp, preţ 13.200lei; 2. Teren 
extravilan in suprafaţă de 3.123 mp, 
preţ 18.900; 3. Teren extravilan in 
suprafaţă de 3.188 mp, preţ 20.300. 
Terenurile sunt situate localitatea 
Bumbeşti Jiu, jud. Gorj. In cazul in 
care bunurile nu se vând la licitaţia 
anunţată, se vor organiza alte licitaţii 
in datele de 19.12.2019, 09.01.2020, 
16.01.2020 şi 23.01.2020, în aceeaşi 
locaţie şi in aceleasi condiţii. Ofertanţii 
trebuie să consemneze garanţia de 
10 % din valoarea bunului licitat, cu 
numerar sau prin depunerea acesteia in 
contul RO12PIRB0301766441001000 
deschis la FIRST Bank SA, Piteşti, pe 
numele SC Romtur Internaţional SRL. 
Relaţii suplimentare la telefonul 0744. 
772.619, e-mail gheorghe.banu@gmail. 
com. Ing. Banu Gheorghe.

CABINET DE INSOLVENŢĂ MOLDOVAN 
RAUL, cu sediul în Tîrgu - Mureş, str. Gh. 
Doja, nr. 38, ap. 1, jud. Mureş, ANUNŢĂ 
valorificarea bunurilor societatii falite 
STEFANDRE TRANS SRL cu din Tîrgu - 
Mureş, str. Pandurilor, nr. 45, ap. 9, jud. 
Mureş, J26/ 320/ 2007, CUI 21154380, 
dosarul nr. 207/ 1371/ 2017 Tribunalul 
Specializat Mureş la 85 % din valoarea 
de evaluare: Uscător cherestea KENOBI 
2x68-52-24 TLF U6, Capacitate 50 mc, 
cu Cazan apă caldă K8-ATR-1200 an 
2013 la suma de 213.180 lei, Utilaj de 
tăiat lemn ROTOMAT 4L an 2013 la suma 
de 13.940 lei, Transpalet cu cântar L40 
an 2011 la suma de 587 lei. Se adaugă 
TVA. Prima sedinta de licitatie va avea 
loc la sediul lichidatorului la data de 
06.12.2019, cu repetare saptamânală. 
Detalii la tel. 0744423259 sau email 
av.moldovan@yahoo.com.

Licitatiile - la sediul lichidatorului in 
12 si 19 decembrie 2019, 16,23 si 30 
ianuarie, 6 februarie 2020, ora 13.00. 
Informatii: 0230/512212.

ADMINISTRAȚIA Zonei Libere Giurgiu S.A. 
organizează licitații publice, în condițiile 
prevăzute de H.G. nr. 1669/2004 
pentru: Închirierea de birouri, platforme, 
construcții speciale, module, spații în 
magazii și hale, disponibile la această 
dată. Data licitației: 24.12.2019, ora 
11.00. Locul: sediul Administrației 
Zonei Libere Giurgiu S.A., din Giurgiu, 
șos. Portului nr. 1-2. La licitații pot 
participa atât persoane fizice, cât și 
juridice române sau străine. Solicitanții 
pot ridica documentația de licitație 
și achita taxele de licitație la sediul 
Administrației Zonei Libere Giurgiu S.A. 
Relații suplimentare se pot obține la 
tel/fax: 0246.217.541; 0246.217.598; 
0246.219.640/int. 113.

Administratorul judiciar al SC SARTEX 
SERVICE SA - societate in insolventa, 
dosar nr.23095/2/32012, aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila, organizeaza licitatie publica 
cu strigare pentru vanzarea bunurilor 
mobile, proprietatea debitoarei in 
valoare totala de 24.266 lei (exclusiv 
TVA). Licitatia va avea loc in data de 
05.12.2019 incepand cu ora 12.00 la 
sediul administratorului judiciar, de 
unde va fi achizitionat si caietul de 
sarcini incepand cu data de 29.11.2019 
In caz de neadjudecare licitatia se va 
repeta in fiecare zi de marti si joi in 
acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 
0722.638.643. 

Anunt publicitar SC „Electrificare CFR" 
SA Bucureşti Sucursala Electrificare 
Cluj Organizează licitaţie pubrică cu 
strigare şi adjudecare la preţul cel mai 
mare, pentru închiriere "Clădire (fostă) 
Centrală Termică în Suprafaţă Utilă de 
46,84 mp" şi "Accesoriul (fost) Depozit 
de Cărbune in Suprafaţă Utilă de 88,08 
mp"aparţinând Sucursalei Electrificare 
Cluj — Centrul de Electrificare Cluj 
-Staţia CFR Cluj, Strada Gării Nr. 6 
Cod Poştal 400267 Licitaţia va avea 
loc: în data de 16.12.2019 ora 12:00 
la sediul Sucursalei Electrificare Cluj 
, Cluj Napoca P-ţa Avram Iancu nr. 17 
etaj 2 cam. 204 CP 400117 in situaţia 
neadjudecării licitatiei privitoare 
la contractul de închiriere , prima 
respectiv a doua repetare vor avea 
loc în data de 23.12.2019 respectiv 
30.12.2019 la aceleaşi ore şi în acelaşi 
loc. La licitaţii, accesul este liber 
oricărei persoane fizice sau juridice. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0264—590065 int. 123650; sau tel/ 
fax: 0372758423 /0372-875523; 
mobil 0724—399489.

Anunţ vânzare: Lichidări Info Consult 
SPRL, in calitate de lichidator judiciar 
al debitoarei SC Motor AG SRL - în 
insolvenţă, cod de identificare fiscală 
RO16203850, cu sediul social în 
comuna Bradu, sat Geamăna, str. DN 
65 B, km 2, Varianta Vamă-Slatina, 
jud. Argeş, număr de ordine în registrul 
comerţului JO3/ 399/ 2004, dosar nr. 
730/ 1259/ 2013 pe rolul Tribunalului 
Specializat Argeş, organizează in data 
de 04.12.2019, orele 12,00, la sediul 
social al debitorului SC Motor AG SRL 
din comuna Bradu, sat Geamăna, str. 
DN 65 B, km 2, Varianta Vamă-Slatina, 
jud. Argeş, licitaţie publică deschisă, 
cu strigare, având ca obiect vânzarea 
următoarelor Bunuri mobile, aflate 
in proprietatea SC Motor AG SRL: 1. 
Autoutilitară Renault Trafic, AG-92-PRO, 
la preţul de 2.900 lei; 2. Autoutilitară 
Renault Trafic, AG-93-PRO, la preţul 
de 2.900 lei; 3. Autoturism BMW 325, 
AG-02-BMW, la preţul de 11.890 lei; 4. 
Echipamente tehnologice şi mobilier, 
la preţul de 121.038 lei; 5. Piese de 
schimb, la preţul de 206.466 lei. Toate 
preţurile sunt fără TVA. Dacă bunurile 
nu se vând, se vor organiza alte 
licitaţii publice deschise, cu strigare, în 
aceleaşi condiţii şi locaţie, în datele de 
11.12.2019 şi 18.12.2019, orele 12,00. 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
scoate la concurs următorul post 
contractual vacant cu angajare pe 
durată nedeterminată: 1 post secretar, 
în cadrul Facultăţii de Drept, absolvent 
studii superioare cu diplomă de licenţă, 
cunoscător de limbă engleză/ franceză, 
vechime în activitatea de secretariat 
minim 1 an. Concursul se va desfășura 
conform calendarului următor: Proba 
scrisă: 13.01.2020, ora 10:00, la 
sediul Rectorat Sos. Panduri 90 Proba 
practică: 17.01.2020, ora 10:00, la 
sediul Rectorat Sos. Panduri 90 Interviu: 
23.01.2020, ora 10:00, la sediul 
Rectorat Sos. Panduri 90 Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conțină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute în lista afișată pe site-ul 
www.unibuc.ro la secțiunea Posturi 
Vacante. Dosarele de concurs se depun 
la Direcția Resurse Umane până la data 
de 13.12.2019, ora 12:00, persoană 
contact Cecilia PANTAZI, telefon 
0799.210.568. Informații suplimentare 
se obțin la avizierul Direcției Resurse 
Umane și pe site-ul www.unibuc.ro, 
secțiunea Posturi Vacante.

Unitatea Militară nr.01158 organizează 
concurs, în baza HG 286/2011 şi HG 
1027/2014, astfel: -La sediul Căminului 
Militar de Garnizoană din Miercurea 
Ciuc, str.Iancu de Hunedoara, nr.43, 
judeţul Harghita, în data de 23.12.2019, 
ora 11.00 proba scrisă şi în data de 
07.01.2020 ora 10.00 interviul, pentru 
ocuparea postului contractual vacant 
de Funcţionar debutant. -nivel studii: 
medii (liceu cu diplomă de bacalaureat)/
generale; -fără vechime. -La sediul 
U.M.01158 din Miercurea Ciuc, str. 
Harghita, nr.203, judeţul Harghita, în 
data de 23.12.2019, ora 10.00 proba 
practică şi în data de 07.01.2020 
ora 10.00 interviul, pentru ocuparea 
postului contractual vacant de Muncitor 
calificat III (tâmplar manual universal) 
-nivel studii: medii (liceu cu diplomă de 
bacalaureat) /generale; -fără vechime. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediu U.M. 01158, Miercurea 
Ciuc în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului anunţ, în 
Monitorul Oficial Partea a III-a. Condiţiile 
de participare la concurs, tematica şi 
bibliografia stabilită se afişează la sediul 
U.M. 01158 Miercurea Ciuc şi pe site-ul 
Divizie 4 Infanterie.

United for Food&Livestock SRL 
angajează menajeră. CV-uri la:  
united_livestock@yahoo.com.

Universitatea de Vest din Timișoara, 
cu sediul în Timișoara, Bdul. Vasile 
Pârvan, nr. 4, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale temporar vacante: - Analist 
ajutor/informatician, 2 posturi, studii 
medii, perioadă determinată, jumătate 
de normă, fără experiență. Proba scrisă: 
17.12.2019, ora 10:00; interviu: 13:00. 
Data limită de depunere a dosarelor: 
09.12.2019, ora 16:00, cam. 151, 
sediul U.V.T. Informații suplimentare 
privind ocuparea posturilor, se pot 
obține la avizierul U.V.T., pe pagina 
de internet www.uvt.ro sau la telefon 
0256.592.159. 

prestari servicii

IMG Industrie Meccaniche Generali- 
Italia- vinde masini de turnare cauciuc 
si plastic, propune solutii de modelare 
a elestomerilor si materialelor plastice. 
Principalele serii de masini de injectie 
mase plastice sunt: IMG MACHINES, 
ZHAFIR ZERES si VENUS, HAITIAN MARS 
si JENIUS. Contact: IMG S.R.L. Via 
Industriale 106-108, 25020 Capriano 
del Colle (BS),Tel:+39 030 314645, Fax: 
+39 030312664, info@imgmacchine.it, 
www.imgmacchine.it/en/

licitatii

ACCERR IPURL Suceava, Universitatii 
19, lichidator judiciar al SC ACIM-97 
CONSTRUCT SRL vinde la licitatie 
hale productie debitare si prelucrare 
-C3 si C5 din CF 30010 situate in Loc. 
Dumbrava, Jud. Suceava -280700 lei. 

postului: 3 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul U.M.01101 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ, în 
Monitorul Oficial Partea a III-a. Condiţiile 
de participare la concurs se afişează la 
sediul U.M.01101. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul U.M.01101 şi 
la telefon 0266.311.858, int.128.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
scoate la concurs următorul post 
contractual temporar vacant cu 
angajare pe durată determinată: 1 post 
administrator patrimoniu, cu jumătate 
de normă, perioadă determinată 1 
an, în cadrul Faculăţii de Geografie- 
Filiala Călimăneşti, absolvent studii 
superioare, pentru ocuparea postului 
de administrator patrimoniu trebuie 
îndeplinite condițiile de studii prevăzute 
de art. 250 din Legea nr. 1/2011- Legea 
Educației Naționale, domiciliul stabil 
în Judeţul Vâlcea, vechime în muncă/ 
specialitate minim 5 ani. Concursul 
se va desfășura conform calendarului 
următor: Proba scrisă: 13.01.2020, ora 
10:00, la sediul Facultăţii de Geografie 
(B-dul N. Bălcescu, nr. 1, sector 1) 
Interviu: 17.01.2020 ora 10:00 la 
sediul Facultăţii de Geografie (B-dul N. 
Bălcescu, nr. 1, sector 1). Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conțină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute în lista afișată pe site-ul 
www.unibuc.ro la secțiunea Posturi 
Vacante. Dosarele de concurs se depun 
la Direcția Resurse Umane până la data 
de 06.12.2019, ora 12:00, persoană 
contact Cecilia PANTAZI, telefon 
0799.210.568. Informații suplimentare 
se obțin la avizierul Direcției Resurse 
Umane și pe site-ul www.unibuc.ro, 
secțiunea Posturi Vacante. 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
scoate la concurs următorul post 
contractual vacant cu angajare pe 
durată nedeterminată: 1 post bucătar 
în cadrul Direcţiei Cămine Cantine şi 
Activităţi Studenţeşti- Cantina Mihail 
Kogălniceanu, absolvent învățământ 
general obligatoriu (10 clase) şi diplomă 
de calificare/ curs de bucătar, vechimea 
în muncă nu este necesară. Concursul 
se va desfășura conform calendarului 
următor: Proba practică: 13.01.2020, 
ora 10:00, la sediul Rectorat Sos. 
Panduri 90 Interviu: 17.01.2020 ora 
10:00 la sediul Rectorat Sos. Panduri 
90 Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute în lista afișată 
pe site-ul www.unibuc.ro la secțiunea 
Posturi Vacante. Dosarele de concurs 
se depun la Direcția Resurse Umane 
până la data de 13.12.2019, ora 12:00, 
persoană contact Cecilia PANTAZI, 
telefon 0799.210.568. Informații 
suplimentare se obțin la avizierul 
Direcției Resurse Umane și pe site-
ul www.unibuc.ro, secțiunea Posturi 
Vacante.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
scoate la concurs următorul post 
contractual vacant cu angajare pe 
durată nedeterminată: 1 post secretar, 
în cadrul Facultăţii de Drept, absolvent 
studii superioare cu diplomă de licenţă, 
cunoscător de limbă engleză/ franceză, 
vechime în activitatea de secretariat 
minim 1 an. Concursul se va desfășura 
conform calendarului următor: Proba 
scrisă: 13.01.2020, ora 10:00, la 
sediul Rectorat Sos. Panduri 90 Proba 
practică: 17.01.2020, ora 10:00, la 
sediul Rectorat Sos. Panduri 90 Interviu: 
23.01.2020, ora 10:00, la sediul 
Rectorat Sos. Panduri 90 Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conțină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute în lista afișată pe site-ul 
www.unibuc.ro la secțiunea Posturi 
Vacante. Dosarele de concurs se depun 
la Direcția Resurse Umane până la data 
de 13.12.2019, ora 12:00, persoană 
contact Cecilia PANTAZI, telefon 
0799.210.568. Informații suplimentare 
se obțin la avizierul Direcției Resurse 
Umane și pe site-ul www.unibuc.ro, 
secțiunea Posturi Vacante.
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Pantelin Marian cu sediul in Targoviste, 
B-dul Independentei, nr.6, etaj 2, camera 
5, judetul Dambovita, organizeaza 
licitatie publica cu strigare la data de 
09.12.2019, orele 11:00, in vederea 
vanzarii urmatoarelor bunuri imobile: 
Depozit cereale in suprafata de 635 
mp si teren intravilan curti-constructii 
in suprafata de 2.981 mp, situate in 
comuna Gura Ocnitei, sat Sacueni, 
T.68, P.616/62 si 616/13, judetul 
Dambovita, intabulat in CF nr.1085 a 
comunei Gura Ocnitei, nr. cadastral 
1492. Prețul de pornire al licitatiei este 
de 182.250 lei (exclusiv TVA). Licitatia va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
mentionat mai sus. Caietul de sarcini se 
poate procura contra cost de la sediul 
lichidatorului. Garantia de participare 
la licitatie este de 10% din pretul oferit. 
In caz de neadjudecare se va organiza 
o noua licitatie, pornind de la pretul 
mentionat mai sus, la 19.12.2019, ora 
11:00. Relatii suplimentare la email: 
marianpantelin@yahoo.com si tel. 
0740.208.294.

S.C. AGRO RUX S.R.L., cu sediul social in 
Sacueni, judetul Dambovita- societate 
in faliment-, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pantelin Marian cu sediul in Targoviste, 
B-dul Independentei, nr.6, etaj 2, camera 
5, judetul Dambovita, organizeaza 
licitatie publica cu strigare la data de 
09.12.2019, orele 11:30, in vederea 
vanzarii urmatoarelor bunuri imobile: 
-Teren extravilan arabil ȋn suprafață 
de 1.700 mp T68 P 616/60 -preț de 
vanzare 13.575 lei (exclusiv TVA); 
-Teren extravilan arabil ȋn suprafață 
de 8.300 mp T68 P 616/103, -preț 
de vanzare 17.325 lei (exclusiv TVA); 
-Teren extravilan arabil ȋn suprafață de 
6.871 mp T68 P 609/44, nr.cad. 1319 
din CF 70553 -pret de vanzare 14.325 
lei (exclusiv TVA). Vanzarea terenurilor 
mentionate mai sus se va face in mod 
individual, pornind de la preturile 
indicate (exclusiv TVA). Licitatiile vor 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
mentionat mai sus. Caietul de sarcini se 
poate procura contra cost de la sediul 
lichidatorului. Garantia de participare 
la licitatie este de 10% din pretul oferit. 
In caz de neadjudecare se va organiza 
o noua licitatie, pornind de la preturile 
mentionate mai sus, la 19.12.2019, 
ora 11:30. Relatii suplimentare la tel. 
0740.208.294.

SOC. PROF. ANTEUS EXPERT SPRL, 
lichidator judiciar desemnat de 
Tribunalul Specializat Argeş în dosarul 
nr. 279/1259/2019, anunţă trecerea 
la faliment în procedură simplificată 
a debitorului S.C. OPTIM CONFORT 
WINE SRL, cod de identificare fiscală 
27414268, cu sediul social în str. 
Episcop Nechita, bl. A22, sc. 1, ap. 4, 
cam. 1, Curtea de Argeș, jud. Argeş, 
număr de ordine în registrul comerţului 
J03/931/2010. Termenul pentru 
depunerea cererilor de admitere 
a creanțelor născute în perioada 
de observație este de 10 zile de la 
primirea prezentei notificări, pentru 
întocmirea tabelului preliminar este 
la 10/12/2019, pentru depunerea 
contestaţiilor la tabelul preliminar 
este de 7 zile de la publicarea 
acestuia în Buletinul procedurilor 
de insolvenţă, pentru soluţionarea 
contestaţiilor şi definitivarea tabelului 
de creanțe este la 06/01/2020. 
Prima adunare a creditorilor va avea 
loc în data de 16.12.2019, ora 13, 
la sediul administratorului judiciar 
din Calea București nr. 34, bl. U5, 
mezanin, cam. nr. 8, Pitești, jud. Argeş, 
având următoarea ordine de zi: 1) 
Desemnarea comitetului creditorilor; 
2) Confirmarea lichidatorului judiciar şi 
stabilirea onorariului acestuia. Relaţii 
suplimentare la tel. 0744/508.328.

SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA 
ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR, 
cu sediul în Bucureşti, Şos. Fabrica de 
Glucoză nr. 3A, sector 2, organizează 
licitaţie publică cu strigare privind 
închirierea următoarelor spaţii: 1. Spaţiu 
comercial, în suprafaţă de 1.271,87 

de pornire. Relatii: 021.210.01.64; 
0724.323.442. 

ROVIGO SPRL, lichidator judiciar 
al FLAMINGO COMPUTERS S.A.-in 
faliment, anunta vanzarea la licitatie 
publica deschisa cu strigare, in data de 
06.12.2019, ora 10,00 in str. Maresal 
Josef Pilsudski nr.2, sect. 1, Bucuresti, a 
terenului in suprafata de 17.799,77 mp, 
situat in Gradistea, judetul Ilfov, pret de 
pornire 9.000 euro, exclusiv TVA. In caz 
de neadjudecare, se vor organiza inca 
7 sedinte de licitatie publica la interval 
de 14 zile, dar nu mai mult de doua 
sedinte de licitatie pe luna, in datele de 
20.12.2019, 03.01.2020, 17.01.2020, 
31.01.2020, 14.02.2020, 28.02.2020, 
13.03.2020, in aceleasi conditii. 
Relatii la tel: 210.01.64; 210.16.67; 
0724.323.442. 

ROVIGO SPRL, lichidator judiciar 
al FLAMINGO COMPUTERS S.A.-in 
faliment, anunta vanzarea la licitatie 
publica deschisa cu strigare, in str. 
Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect. 1, 
Bucuresti in data de 06.12.2019, ora 
13,00 a constructiei in suprafata de 
1.350,33 mp situata in Zona Libera 
Giurgiu, sector TPC2, lot D4, judetul 
Giurgiu, pret de pornire 90.000 euro, 
exclusiv TVA. In caz de neadjudecare, se 
vor organiza inca 7 sedinte de licitatie 
publica la interval de 14 zile, dar nu mai 
mult de doua sedinte de licitatie pe luna, 
in datele de 20.12.2019, 03.01.2020, 
17.01.2020, 31.01.2020, 14.02.2020, 
28.02.2020, 13.03.2020, in aceleasi 
conditii. Relatii la tel: 210.01.64; 
210.16.67; 0724.323.442. 

ROVIGO SPRL, lichidator judiciar 
al FLAMINGO COMPUTERS S.A.-in 
faliment, anunta vanzarea la licitatie 
publica deschisa cu strigare, in str. 
Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect. 
1, Bucuresti in data de 06.12.2019, 
ora 15,00 a terenului in suprafata de 
1.157,68 mp, situat in Sinaia, judetul 
Prahova, pret de pornire 31.500 euro, 
exclusiv TVA. In caz de neadjudecare, se 
vor organiza inca 7 sedinte de licitatie 
publica la interval de 14 zile, dar nu mai 
mult de doua sedinte de licitatie pe luna, 
in datele de 20.12.2019, 03.01.2020, 
17.01.2020, 31.01.2020, 14.02.2020, 
28.02.2020, 13.03.2020, in aceleasi 
conditii. Relatii la tel: 210.01.64; 
210.16.67; 0724.323.442. 

Romeur S.R.L. Oradea, societate în 
reorganizare cu sediul social în Oradea, 
Calea Clujului, nr.207/C, CUI68588 
nr. de ordine în Registrul Comerţului 
J05/216/1992, judeţ Bihor, prin 
administrator judiciar ROMEXPERT 
I.P.U.R.L. Oradea organizează un set de 
două licitaţii publice cu strigare după 
regula licitaţiei competitive, respectiv 
cu preţ în urcare, conform prevederilor 
Legii nr.85/2006, pentru valorificarea: 
Obiectiv 1: unui număr de 300 părţi 
sociale deţinute de către debitoare 
Romeur SRL in capitalul social al SC 
Regina Nopţii SRL, înregistrată la 
ORC sub Nr.J02/368/13.06.2001, 
CUI:13981220, Situat în Sat Moneasa, 
Comuna Moneasa, INCINTĂ HOTEL 
MONEASA, Nr.FN, Judeţ Arad. Preţul de 
pornire al licitaţiei este 1.333.789,80 
lei/pachet parţi sociale, Pasul de 
licitare este de 5% din preţul de pornire. 
Taxa de participare este de 200 Lei. 
Garanţia de participare: 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei care se achită 
cel puţin cu 2 zile înainte de data 
licitaţiilor în contul societăţii ROMEUR 
S.R.L. RO42BTRL00501202730577XX 
deschis la Banca Transilvania. Licitaţiile 
vor avea loc la datele de 05.01.2020 
și 12.01.2020, ora 09.00 în Oradea, la 
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, 
bd.Gen.Gh.Magheru nr.20 ap.9 jud.
Bihor. Orice relaţii privind activele 
ce urmează a fi vândute la tel:0359-
425.519, sau la sediul lichidatorului 
judiciar din Oradea, bd.Gen.Gh.Magheru 
nr.20 ap.9, între orele 09.00-16.00.

S.C. AGRO RUX S.R.L., cu sediul social in 
Sacueni, judetul Dambovita- societate 
in faliment-, prin lichidator judiciar C.I.I. 

Tribunalul Constanța, vinde prin 
licitaţie publică cu strigare în zilele de 
4.12.2019, 11.12.2019 și 18.12.2019 
ora 11.00 la sediul ales al lichidatorului 
judiciar DOVÎNCESCU IPURL situat în str. 
Constantin Brătescu nr. 34 et. 1 ap. 6 
Constanța imobilul: casă de vacanţă tip 
duplex P + M situat în str. Gala Galaction 
nr. 5 Staţiunea Jupiter judeţ Constanţa, 
cu suprafaţa construită 402 mp, preţ 
pornire licitaţie 219.360 lei plus TVA. 
Terenul aferent clădirii nu face obiectul 
vânzării. Caietul de sarcini se poate 
achiziţiona de la adresa menţionată la 
preţul de 1000 de lei plus TVA. Garanţia 
de participare este de 10% din valoarea 
bunului şi se depune cu cel puţin 
24 de ore înaintea licitaţiei, telefon 
0744371137. 

R & I GROUP S.P.R.L. organizează 
licitație publică cu strigare pentru 
valorificarea în bloc a bunului imobil 
proprietatea S.C. CIOPLEA REZIDENCE 
S.R.L. la prețul de pornire de 498.498 
€ exclusiv T.V.A. Bunul imobil se 
compune din teren în suprafață 
totală de 20.132,75 mp, este situat 
în localitatea Predeal, bd. Libertății, 
zona Cioplea, jud. Brașov, fiind format 
din 10 (loturi) intravilane. Licitația va 
avea loc în data de 22.11.2019, ora 
15:⁰⁰, la sediul lichidatorului judiciar 
mai sus menționat. Nu vor fi admise la 
licitație persoanele care nu au depus 
până la termenul limită documentele 
solicitate prin caietul de sarcini. În caz 
de neadjudecare licitația se va relua 
în aceleasi condiții și la aceeași oră în 
29.11.2019, 06.12.2019 și respectiv 
13.12.2019. Informații suplimentare 
pot fi obținute direct de la sediul R & I 
GROUP SPRL, la numărul de telefon 
021.311.77.82 sau la adresa de e-mail: 
office@ri-group.ro. 

ROVIGO S.P.R.L., lichidator judiciar 
al EDY INTERNATIONAL SPEDITION 
S.A. -in faliment, organizeaza in data 
de 09.12.2019, ora 12:00, la adresa 
din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef 
Pilsudski, nr.2, sector 1, licitatie publica 
deschisa cu strigare pentru vanzarea 
bunului imobil - Teren intravilan, 
avand categoria de folosinta „curti-
constructii", in suprafata totala de 3655 
mp., situat in intravilanul localitatii 
Deva, jud. Hunedoara, Str. Depozitelor, 
f.n., inscris in CF 63542, nr. top (3521-
3534)/53/1, (3521-3534)/54/1/2/1, 
(3521-3534)/55/1 -77.670 euro, 
exclusive TVA. In caz de neadjudecare, 
licitatia se va relua in 23.12.2019, 
06.01.2020, 20.01.2020, 03.02.2020, 
17.02.2019, in acelasi loc, la aceeasi 
ora, avand acelasi pret de pornire. 
Relatii: 021.210.01.64; 0724.323.442. 

ROVIGO S.P.R.L., lichidator judiciar 
al EDY INTERNATIONAL SPEDITION 
S.A. -in faliment, organizeaza in data 
de 09.12.2019, ora 13:00, la adresa 
din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef 
Pilsudski, nr.2, sector 1, licitatie publica 
deschisa cu strigare pentru vanzarea 
bunului imobil -Teren intravilan, avand 
categoria de folosinta „arabil", in 
suprafata totala de 2000 mp., situat 
in intravilanul localitatii Deva, jud. 
Hunedoara, Calea Zarandului, f.n., 
inscris in CF 67519, nr. cad. 1711/b, 
top 380/34/b -37.750 euro, exclusive 
TVA. In caz de neadjudecare, licitatia 
se va relua in 23.12.2019, 06.01.2020, 
20.01.2020, 03.02.2020, 17.02.2019, 
in acelasi loc, la aceeasi ora, avand 
acelasi pret de pornire. Relatii: 
021.210.01.64; 0724.323.442. 

ROVIGO S.P.R.L., lichidator judiciar 
al EDY INTERNATIONAL SPEDITION 
S.A. -in faliment, organizeaza in data 
de 09.12.2019, ora 14:00, la adresa 
din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef 
Pilsudski, nr.2, sector 1, licitatie publica 
deschisa cu strigare pentru vanzarea 
autoturismului Bentley Continental 
-24.370 euro, exclusive TVA. In caz de 
neadjudecare, licitatiile se vor relua in 
23.12.2019, 06.01.2020, 20.01.2020, 
03.02.2020, 17.02.2019, in acelasi 
loc, la aceeasi ora, avand acelasi pret 

Costea Virgil la preţul oferit de 6.000 
euro în scopul primirii de supraoferte. 
Termenul de depunere a supraofertelor 
cu pas de 10%, împreună cu plata unei 
garanții de participare (10% din oferta 
cea mai mare depusa până în prezent) 
este inclusiv data de 09.12.2019, ora 
12.00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Alba Iulia, str. Simion Bărnuţiu, nr. 
3, jud. Alba. În caz de supraofertare va fi 
organizată licitaţie în data de 12.12.2019 
ora 12. Data limită de înscriere la licitaţie 
este data de 11.12.2019 ora 10.00. 
Informaţii suplimentare: 0358.401.350, 
0769.254.864.

Lichidator judiciar organizează licitație 
pentru - Imobil situat in Comuna 
Gorgota, Sat Gorgota, Soseaua D.C. 
101 A, Jud.Prahova, compus din teren 
1.597 mp si locuinta. Licitația se va 
desfășura în Bucureşti str. Gabroveni, 
nr.61, et.4, ap.23-24, sector 3 la data 
de 04.12.2019 orele 10,00, iar in 
caz de neadjudecare, la 11.12.2019 
orele 10,00, la 18.12.2019 orele 
10,00, la data de 08.01.2020 orele 
10,00, la 15.01.2020 orele 10,00 și la 
22.01.2020 orele 10,00. Participanţii 
la licitație trebuie să achiziţioneze 
caietul de sarcini şi să achite garanţia 
de participare de 10% din pretul de 
începere a licitației. Preţ de pornire 
64.138 euro fără TVA. Relaţii Tel: 
021.569.57.94; 037.110.84.49.

Lichidatorul judiciar al SC GEMMA TOTAL 
ADVERTISING SRL - societate in faliment, 
dosar nr.38906/3/2013, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila, organizeaza licitatie publica cu 
strigare pentru vanzarea autoturismului 
marca Ford Mondeo la pretul de 6.216 
lei (exclusiv TVA). Licitatia va avea loc in 
data de 05 decembrie 2019 incepand 
cu ora 13.00 la sediul lichidatorului 
judiciar. In caz de neadjudecare, licitatia 
se va repeta saptamanal in acelasi loc 
si la aceeasi ora. Caietul de sarcini 
aferent licitatiei va putea fi achizitionat 
incepand cu data de 29 noiembrie 
2019. Informatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 0722.638.643. 

Lichidatorul judiciar al SC GEMMA 
TOTAL ADVERTISING SRL - societate in 
faliment, dosar nr.38906/3/2013, aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila, organizeaza licitatie publica 
cu strigare pentru vanzarea imobilului 
aflat in proprietatea debitoarei: 1. Teren 
intravilan situat in Bucuresti, sector 
5, Sos. Bucuresti-Magurele, nr.69A, 
sector 5 in suprafata de 2.504 mp la 
pretul de 554.042 lei (exclusiv TVA). 
Licitatia va avea loc in data de 05 
decembrie 2019 incepand cu ora 13.00 
la sediul lichidatorului judiciar. In caz de 
neadjudecare, licitatia se va repeta in 
acelasi loc si la aceeasi ora in data de 
19 decembrie 2019. Caietul de sarcini 
aferent licitatiei va putea fi achizitionat 
incepand cu data de 29 noiembrie 
2019. Informatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 0722.638.643. 

MAGISTER S.P.R.L cu sediul în Reşiţa, 
str. Horea , bl. A7, parter, jud. Caraş 
- Severin, in calitate de lichidator 
judiciar al GOSPODARUL S.R.L. Resita, 
organizează selecţie de oferte în vederea 
desemnării unui expert topograf pentru 
întocmire documentații topografice pt 
următoarele imobile: Teren intravilan 
situat in Caransebes, inscris in Cartea 
Funciara nr. 34889 Caransebes, nr. 
topografic 4768/3/2/2/3 in suprafata 
de 285 mp; Prima înscriere a imobilului 
identificat prin Cartea Funciară nr. 
36850 UAT Reşiţa, nr. top 588/2/a/1/
a/1/6/1/b/1/a/3/c/1/1/b/1, în 
suprafaţă de 11.510 mpi; Prima 
înscriere a imobilului identificat prin 
Titlul de proprietate nr. 472 din data 
de 06.07.1993, parcela UA 86/39 în 
suprafaţă de 10.000 mp. Ofertele se pot 
depune până la data de 15.12.2019 la 
sediul Magister S.P.R.L. sau pe adresa 
de e-mail office@magistergroup.ro. 
Relaţii suplimentare tel. 0255/ 213468.

NAVCONS SHIPPING AGENCY S.R.L. 
ÎN FALIMENT, dosar 5658/118/2010 

Sc=8,00 mp,Construcția C3(construcție 
fără acte)-spații cazare, nr.cad. 102530-
C3, Sc=32,00 mp,Construcția C4-anexă 
gospodarească, nr.cad. 102530-
C4, Sc=43,00 mp,Construcția C5-
umbrar, nr.cad. 102530-C5, Sc=26,00 
mp,Construcția C6-grup sanitar, nr.cad. 
102530-C4, Sc=10,00 mp;Construcția 
C7-anexă gospodarească, nr.cad. 
102530-C4, Sc=6,00 mp,Construcția 
C8-spații de cazare, nr.cad. 
102530-C8,Sc=90,00 mp,Construcția 
C9-magazie, nr.cad. 102530-C9, Sc 
=5,00 mp,Construcția C10-spațiu 
comercial și locuință, nr.cad. 102530-
C10, Sc=57,00 mp și Construcția 
C11(construcție fără acte)- spații de 
cazare, nr.cad. 102530-C11, Sc=58,00 
mp- 99.759,50. Prețurile nu includ 
TVA,urmând a fi făcută aplicabilitatea 
dispozițiilor art.292, (alin.2), lit.F,din 
Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. 
Toate condiţiile de participare la licitaţie 
şi condiţiile de adjudecare se regăsesc în 
caietul de sarcini care poate fi procurat 
de la sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
Str.Zorilor, nr.11 sau de la sediul ales din 
Bucuresti,Sector 1,Str. Gh. Magheru,nr. 
31,etaj 1,cam.25, contravaloarea 
acestuia fiind de 2.380,00 RON,TVA 
inclus, dovada achiziţiei acestuia 
fiind obligatorie pentru participarea 
la licitaţie,plata acestora efectuându-
se în contul lichidatorului judiciar,nr.: 
R O 9 3 B U C U 1 0 3 1 2 1 5 9 4 9 8 9 2 R O N 
,deschis la Alpha Bank Iaşi. Persoanele 
care doresc să se înscrie la licitaţie 
au obligaţia de a depune garanţia 
de participare la licitaţie de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei,plata 
acesteia efectuându-se în lei,la 
cursul BNR din data plății în contul 
de lichidare al"FANYON"S.R.L.,nr.: 
R O 4 7 B R D E 0 9 0 S V 5 1 7 7 74 1 0 9 0 0 
,deschis la BRD-GSG. Înscrierile la 
licitație se pot face până în preziua 
licitaţiei,ora 14:00,scrisoarea de 
participare la licitaţie, împreună cu toate 
documentele menţionate în caietul de 
sarcini, urmând a fi depuse la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Sector 1,Str.Gh. Magheru, nr.31, etaj 
1,cam.25. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul lichidatorului judiciar 
EuroBusiness LRJ S.P.R.L.,din Mun.
Iaşi, Str.Zorilor, nr.11, Jud.Iaşi, telefon 
0733.683.702, mail: vanzari@lrj.ro,la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din București, Bd.Magheru nr.31,et.1, 
cam.25, Sector 1, telefon 0737.242.544, 
mail: stefania.nitu@insolvency.ro,la 
sediul debitoarei din Loc.Baldovinești, 
ComVădeni, Jud.Brăila, telefon 
0747.012.820, mail: paula.stoian@
fanyon.ro și pe site-ul lichidatorului 
judiciar www.lrj.ro.

Forinsolv SPRL , lichidator judiciar 
al debitorului SC Sori Agra SRL, 
organizeaza in data de 09.12.2019 orele 
11.00, la sediul din Craiova, str. A.I. Cuza, 
nr. 46, bl. 10A, parter, jud. Dolj, licitatie 
publica pentru vânzarea individuala a 
bunurilor mobile aparţinând debitoarei 
(autocamion Mercedes Benz Atego 815 
si obiecte de inventar). Pretul de pornire 
al licitatiei pentru fiecare bun mobil 
este de 25% din valoarea de evaluare 
și nu include TVA (pret de pornire pentru 
autocamion Mercedes Benz Atego 815 
este de 18.250 lei). Cei intteresati de 
achizitionarea bunurilor sunt invitati ca 
pana la termenul de vânzare să prezinte 
oferte de cumpărare şi să achite taxa 
de participare la licitaţie. Ofertanţii 
trebuie să depună, până la termenul de 
vânzare, o cauţiune reprezentând 10% 
din valoarea la care a fost evaluat bunul 
licitat. În caz de neadjudecare licitaţia 
se va relua la data de 18.12.2019. Relatii 
suplimentare la tel. 0351.417063; 

LICHIDARE PATRIMONIU SPRL, lichidator 
judiciar al ALCIF SA -în faliment, cu 
sediul în Alba Iulia, b-dul. Republicii, nr. 
34, județul Alba anunţă depunerea unei 
oferte de preţ referitoare la construcţia 
situată în com. Săsciori, sat Sebeşel, 
str. Morii, nr. F.N., judeţul Alba, număr 
de ordine în registrul comerţului CUI 
7386945, J01/291/1995, astfel că se 
expune public oferta depusă de numitul 

5, București, număr cadastral 
218004 - pentru care a fost primită 
o ofertă de cumpărare în valoare de 
387,985.54 lei + TVA 5%, reprezentând 
echivalentul în lei a 81,228.00 euro + 
TVA 5%, la cursul BNR valabil în data de 
27.11.2019, 1 Euro=4.7765 lei. Ofertele 
de cumpărare ale imobilelor pot fi 
depuse de către persoanele interesate, 
în original, la sediul Administratorului 
judiciar din Bucureşti, Piața Charles 
de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, până 
cel târziu la data de 29.12.2019, ora 
10.00. Ofertantul persoană fizică va fi 
obligat să depună oferta împreună cu 
documentele prevăzute în Regulamentul 
de vânzare, ce poate fi obținut de la 
sediul Administratorului judiciar, cu 
programare telefonică prealabilă. Prețul 
activului urmează a fi achitat Conform 
prevederilor Regulamentului de 
Vânzare. Pentru informații suplimentare 
ne puteți contacta telefonic sau prin 
e-mail. Persoană de contact: Cătălin 
Frunzaru, Tel: 021.320.50.36, Fax: 
021.320.50.06, E-mail: office@
edgeadvisors.ro. 

EuroBusiness LRJ" S.P.R.L.,în calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei 
"FANYON" S.R.L., conform Hotărârii 
nr.120/02.04.2018, pronunțată în 
dosarul nr.2172/113/2017,de către 
Tribunalul Brăila, organizează în zilele 
de 05.12.2019 și 16.12.2019,ora 14:00, 
la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Magheru, nr.31, et.1, 
cam.25, Sector1, licitații în vederea 
valorificarii următoarelor bunuri imobile, 
proprietatea debitoarei: BUNURI 
IMOBILE -PREȚ DE PORNIRE LA LICITAȚIE 
(EUR, fără TVA): Proprietate imobiliară,cu 
destinație industrială, situată în Mun.
Brăila, Calea Galați nr.146,Lot 2,Jud.
Brăila,CF nr.77045 a Mun.Brăila, 
compusă din:Teren intravilan, categoria 
curți- construcții,în suprafață de 96,00 
mp,amplasat în Mun.Brăila, Calea Galați 
nr.146,Lot 2,Jud.Brăila, nr.cad.77045,CF 
nr.77045 a Mun.Brăila și Construcția 
C1-grup social, nr.cad. 77045-C1,CF 
nr.77045 a Mun.Brăila, Sc la sol=93,00 
mp și Sc desf=279,00 mp,cu regim 
de înălțime S+P+1E- 24.099,50; 
Proprietate imobiliară,cu destinație 
industrială, situată în Mun.Brăila, Calea 
Galați nr.148, Jud.Brăila,CF nr.72123 
a Mun.Brăila, compusă din:Teren 
intravilan, categoria curți- construcții,în 
suprafață de 290,00 mp(289,13 mp 
real măsurați), amplasat în Mun.
Brăila, Calea Galați nr.148, Jud.Brăila, 
nr.cad.3234,CF nr.72123 a Mun. Brăila și 
Construcția C5-hală industrială, nr.cad. 
3234-C5, CF nr.72123 a Mun.Brăila, Sc 
la sol=182,75 mp și Sc desf=548,25 
mp,cu regim de înălțime S+P+1E- 
39.152,00; Proprietate imobiliară,cu 
destinație industrială, situată în Mun.
Brăila, Str.Costache Negruzzi nr.63-
65, Jud.Brăila,CF nr.72141 a Mun.
Brăila, compusă din:Teren intravilan, 
categoria curți- construcții,în suprafață 
de 580,00 mp,amplasat în Mun.Brăila, 
Str.Costache Negruzzi nr.63-65, Jud.
Brăila, nr.cad.3362,CF nr.72141 a Mun. 
Brăila, Construcția C1-spațiu producție 
și sediu, nr.cad. 3362-C1,CF nr.72141 a 
Mun. Brăila,Sc la sol=367,89 mp și Sc 
desf=735,78 mp,cu regim de înălțime 
P+1E,Construcția C2-centrală electrică, 
nr.cad. 3362-C2,CF nr.72141a Mun.
Brăila,Sc la sol=13,99 mp,cu regim de 
înălțime P și Construcția C3-atelier, 
nr.cad. 3362-C3,CF nr.72141 a Mun. 
Brăila,Sc la sol=36,67 mp,cu regim 
de înălțime P- 53.810,00; Proprietate 
imobiliară, teren și construcții cu 
destinație nerezidențială, situată în 
Localitatea Eforie Sud, Str.Eternității 
nr.1,Jud. Constanța,CF nr.102530 a 
localității Eforie Sud, compusă din:Teren 
intravilan în suprafață de 950,00 mp 
din acte(972,00 mp măsurat), amplasat 
în Loc.Eforie Sud,Str. Eternității, 
nr.1,Jud. Constanța,CF nr.102530 a 
localității Eforie Sud,nr.cad. 102530, 
Construcția C1(construcție fără acte)- 
locuință, nr.cad. 102530-C1, Sc=123,00 
mp,Construcția C2(construcție fără 
acte)- magazie, nr.cad. 102530-C2, 
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pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt. 

S.C. FLORIAN TOP COMERCIAL S.R.L., 
cu sediul in Bucuresti, Bld Iuliu Maniu 
nr.103, Bl.B, ap.56, Sector 6, ONRC 
la numarul J40/12572/2004, C.U.I. 
RO16649765, informeaza pe cei 
interesati ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizatiei de mediu 
pentru activitatea de comercializare 
a carburantilor pentru autovehicule 
(GPL), desfasurata in Bucuresti, Sector 
2, Bld Garii Obor nr.23. Informatii se 
pot solicita la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr.1, Barajul Lacul 
Morii -in spatele benzinariei LUKOIL, 
intre orele 09.00-12.00 de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucuresti, in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

SC LIDL ROMANIA SCS anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Construire Magazin Retail, 
propus a fi amplasat în str. Gherghiţei 
5-7, Int. Gherghiţei 5A, str. Fabrica de 
Gheaţă 15. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr. 1, 
sector 6 şi la sediul LIDL, str. Industriilor 
19, Chiajna, Ilfov, în zilele de luni 
până vineri, între orele 09:00-12:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul A.P.M. Bucureşti. 

SC UP ROMANIA SRL, cu punctul 
de lucru in Bucuresti, sector 3, Sos. 
Dudesti - Pantelimon, nr. 42, informeaza 
pe cei interesati ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizatiei de 
mediu pentru alte activitati de tiparire 
n.c.a. Informatii se pot solicita la 
sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA 
MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul 
Morii - in spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 9 - 12, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot depune 
la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 
10 zile de la data publicarii prezentului 
anunt. 

Sava Matei Cristian, titular al proiectului 
Spalatorie auto self-service, anunta 
publicul intresat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre Agentia 
Pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, propus a fi amplasat 
in bd. Biruintei, nr. 154, Pantelimon, 
Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia mediului 
Ilfov, din Aleea Lacul Morii 1, Bucuresti, 
in zilele de luni-vineri, intre orele 
08.00-16.30, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmif.anpm.
ro/. Publicul intresat poate inainta 
comentarii/ observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 zile 
de la data publicarii anuntului pe pagina 

cadastrului OCPI OLT anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoare cadastrale nr. 6 și 8, pe 
o perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității Imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 09.12.2019 Data de 
sfârșit a afișării: 06.02.2020 Adresa 
locului afișării publice: Str.Teatrului 
nr.10, Sat Bucinișu, Comuna Bucinișu, 
județul Olt Repere pentru identificarea 
locației : în apropierea Bisericii, 
Teatrului de Vară Bucinișu și Căminului 
Cultural Comuna Bucinișu. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Bucinișu, Str.Teatrului nr.10, 
Sat Bucinișu, Comuna Bucinișu, județul 
Olt, în termen de 60 de zile de la data 
afișării și sunt însoțite de documente 
doveditoare. Alte indicații utile pentru 
cei interesați: toți proprietarii și 
posesorii de imobile din U.A.T. Bucinișu, 
să participe la verificarea documentelor 
tehnice publicate la sediul primăriei 
Informații privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/ PRIMAR, 
RADU Miltiade 

Referitor la cererea 32405/10.05.2019, 
privind aprobarea documentatiei PUD-
Intrarea Ciurului 24, sector 4, pentru 
construire imobil cu regim de inaltime 
S+P+Mezanin. Subscrisa SC UTIL IDEAS 
FACTORY SRL, avand CUI RO 34055302, 
J40/1218/2015 cu sediul in Bucuresti, 
Sos Berceni nr. 41, bl. 108, sc. 3, ap. 77, 
sector 4, impreuna cu numita BANCIANU 
ELENA, avand calitatea de proprietara a 
terenului situat in Bucuresti, Intrarea 
Ciurului nr.24, sector 4, pune in vedere 
numitului DICU GHEORGHE, ca in 15 
zile de la publicarea prezentei, sa 
transmita Primariei Sector 4 daca are 
obiectiuni cu privire la constructia ce 
urmeaza a fi edificata pe limita comuna 
de proprietate, respectiv proprietatea 
Dicu Gheorghe (Intrarea Ciurului 22) 
si proprietatea Dnei Bancianu Elena 
(Intrarea Ciurului 24), sector 4.

S.C. Caboose SRL cu sediul in str.
Liviu Rebreanu, nr.37B, sector 3, 
Municipiul Bucuresti, inregistrata 
la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 
23788537 informeaza pe cei interesati 
ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu pentru 
activitatea de Spalatorie si Cosmetica 
Auto -Intretinerea si Repararea 
Autovehiculelor Cod Caen 4520 si 
activitatea Spalarea si curatarea 
(uscata) a articolelor textile si a 
produselor de blana. Desfasurata in 
str. Liviu Rebreanu, nr.37B, sector 3, 
Municipiul Bucuresti. Informatii se pot 
solicita la sediul AGENTIEI PENTRU 
PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii -in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele 9.00-12.00, de luni 
pana vineri. Propuneri sau contestatii se 

(200 euro/ mp) construcţii. relaţii 
la telefon sau e-mail: alexandru.

gica@bere-bauturi.ro, 0722.100.011 

cumparari diverse

ANTICARIAT AURORA cumpărăm cărți 
vechi/ noi, tablouri, grafică, icoane 
vechi, manuscrise, autografe, statuete, 
porțelan, diverse obiecte vechi, vederi 
vechi românești. Deplasare la domiciliu. 
0751.221.166

ANTICARIAT, cumpărăm cărţi vechi/ 
noi, plata pe loc, deplasarea gratuită. 
0737.638.171

CEASURI vechi, tablouri, icoane, 
statuete, argintarii, bijuterii, monezi, 
decoratii militare. Deplasare 
domiciliu. Plata pe loc. 021.335.71.82, 
0745.092.940, 0766.616.434.

diverse

Cabinetul individual de insolventa 
Baiasu Ion, cu sediul in Sibiu, str. 
Zaharia Boiu nr. 2, anunta inceperea 
procedurii de faliment, de catre 
Tribunalul Sibiu, pentru urmatoarea 
societate comerciala: - Intermedia 
Imobiliare SRL - Sibiu - CUI: 18304703 
Dosar nr. 2003/85/2017. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererilor 
de admitere a creantelor nascute pe 
parcursul procedurii este 10.12.2019. 

Cabinetul individual de insolvență 
Zereş Elena-Anca, cu sediul în Sibiu, str. 
Axente Sever nr. 7, anunță deschiderea 
procedurii generale a insolvenței, 
de către Tribunalul Sibiu, pentru 
următoarea societate comercială: - 
Gesib Pencils SRL Sibiu - CUI: 35977564, 
Dosar nr. 2944/85/2019. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului este 23.12.2019. 

Cabinetul individual de insolvență 
Zereş Elena-Anca, cu sediul în Sibiu, str. 
Axente Sever nr. 7, anunță deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței, de 
către Tribunalul Sibiu, pentru următoarea 
societate comercială: - Milmary Impex 
SRL Medias - CUI: 17908566, Dosar nr. 
1516/85/2019. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului este 
20.12.2019. 

Comunicat de Presă. Firma SC CARMECO 
SA informează investitorii și acționarii 
societății că Raportul pentru Semestrul 
IIII 2019 poate fi consultat începând cu 
data de 29.11.2019, la cerere la sediul 
societății din Mangaliei, nr. 74, Oraș 
Constanța, Jud. Constanța, la adresa 
www.bvb.ro, în secțiunea Societății 
Emitente. Raportul fost transmis către 
ASF și BVB- Piața AERO. Pentru informații 
suplimentare, la telefon: 0341.803.100.

ECOVOL SA cu sediul în Voluntari, jud. 
Ilfov, titular al activităţii cod CAEN 3811, 
3822, 3832, 4932, 4939, 4941, 5210, 
7739, 8129, 8130, 8121, 4677 anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru activitate. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi consultate 
la sediul APM Ilfov, str. Lacul Morii nr. 1, 
sector 6, Bucureşti, tel/fax: 430.15.77, 
430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440 
în zilele de luni-joi între orele 9-13. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic, 
la sediul APM Ilfov. 

Partidul Alianta Nationala (PAN) 
comunica public modificarea identitatii 
partidului, in sensul ca noua denumire 
a partidului politic este "Coalitia pentru 
Natiune", prescurtat "C.p.R.", iar semnul 
permanent al partidului COALITIA pentru 
NATIUNE (C.p.N.) este un disc rosu cu un 
soare figurat cu sase raze albe, avand 
circumscrisa denumirea partidului. 
(modificare Statut).

ROMÂNIA PRIMĂRIA COMUNEI 
BUCINIȘU COMUNA BUCINIȘU Str. 
Teatrului nr.10 JUDEȚUL OLT Nr. 
1955/27.11.2019 Sectoare cadastrale 
: 6 și 8 Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 

& I GROUP SPRL (denumită anterior 
ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în 
București, Sector 1, str. Popa Savu, 
nr.40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în 
Registrul Formelor de Organizare al 
UNPIR sub numărul 0571, reprezentată 
legal de Asociat Coordonator Elena 
Cosma, desemnați lichidator judiciar 
ai COMINCO SA, conform Încheierii de 
ședință din 06.12.2017 pronunţată de 
Tribunalul București -Secția a VII a Civilă, 
în dosarul 17020/3/2013, organizează 
licitaţie publică competitivă cu strigare 
pentru valorificarea următoarelor active: 
1. Teren intravilan cu nr. cadastral 30487, 
situat în Loc. Iacobeni, jud. Suceava, 
înscris în Cartea funciară nr. 30487, 
preț de pornire al licitației 33.350 Euro, 
exclusiv TVA; 2. Teren intravilan cu 
destinatia "drum", situat în Loc. Dorna 
Candrenilor, jud. Suceava, nr. cadastral 
31634, înscris în Cartea funciară nr. 
31634, preț de pornire al licitației fiind 
cel mai mare pret oferit. 3. Pachet 
active imobile format din ATELIER si 
SEDIUL NOU, SEDIUL VECHI si CANTINA 
MOLDOVA NOU, situate in localitatea 
Moldova Noua, jud. Caras-Severin. 
Pretul de pornire al licitatiei pentru 
pachetul de active imobile 87.000 Euro 
exclusiv TVA Notă: cu privire la regimul 
TVA se vor aplica normele legale în 
vigoare la data transferului dreptului de 
proprietate. Licitaţia va avea loc în data 
de 06.12.2019, ora 13:00 la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din București, 
str. Popa Savu nr.40, sector 1. În cazul 
neadjudecării, licitațiile se vor relua 
în data de 13.12.2019 si 20.12.2019, 
în același loc, la aceeași ora și la 
același preț. Caietul de sarcini se poate 
achiziționa de la sediul lichidatorului 
judiciar incepand cu data prezentului 
anunt. Nu vor fi admise la licitatie 
persoanele care nu au depus pana la 
termenul limita documentele solicitate 
prin caietul de sarcini. Garanţia de 
participare este de 10% din preţul 
de pornire fără TVA. Garanția nu este 
purtătoare de TVA. Documentaţia de 
înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu 
opis semnat, până la ora 13:00 a zilei 
anterioare ședinței de licitație, la sediul 
lichidatorului judiciar. Cei interesaţi pot 
obţine date suplimentare şi informaţii 
direct de la sediul lichidatorului judiciare 
R&I GROUP SPRL, la numarul de telefon 
021.311.7782 sau la adresa de e-mail 
office@ri-group.ro. 

TZA Insolvenţă S.P.R.L. anunta pentru 
data de 11.12.2019 la ora 12:00 
organizarea licitatiei publice pentru 
urmatoarele bunuri aflate in patrimoniul 
GOVORA COM MANAGEMENT S.R.L. - în 
faliment: - Cladire cu spatii de birouri 
cu aria construita la sol de 95,84 mp, 
aria construita desfasurata de 191,68 
mp, aria utila de 150,48 mp, HALA cu 
structura metalica pentru depozitare 
(sau productie) cu aria construita la sol 
de 986,56 mp si aria utila de 975,85 mp, 
si TEREN in suprafata totala de 4.517,08 
mp situata in mun. Ramnicu Valcea, str. 
Raureni, punctul „Gara Raureni", judet 
Valcea, cu nr. cadastral 5393, Cartea 
funciara nr. 35992 si nr. cadastral 7461, 
Cartea funciara nr. 36005 a localitatii 
Ramnicu Valcea. - Imobil - APARTAMENT 
situat în Ramnicu Valcea, str. Maior 
V.Popescu, nr.3, bl. P3, sc.C, ap.2, jud. 
Valcea. Pentru bunurile care nu vor fi 
adjudecate se vor organiza noi licitatii 
publice la fiecare doua saptamani, 
miercuri, la ora 12:00. Mai multe detalii 
pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar 
e-mail: office@tzainsolventa.ro/tel: 
021.204.88.90/ 0724.592.025. 

vinzari spatii cOmerciale

vând teren +construcţii -platformă 
industrială/ linia de centură 

popeşti -leordeni: -teren 12.300 
mp (platformă betonată 5.000 mp); 
-construcţii 1.150 mp (minihotel cu 

15 dormitoare +grupuri sanitare 
+sală mese); -utilităţi (gaze, 
electricitate, apă, canalizare 

industrială, cablu tv/ internet, 450 
KW). preţ vânzare: 676.500 euro 

(55 euro/ mp) teren +230.000 euro 

bunurilor scoase la vanzare (terenuri, 
constructii, bunuri mobile, materii 
prime si marfuri) este 2.323.327 lei, 
pret ce nu include TVA. Lista completa 
a bunurilor scoase la vanzare , inclusiv 
preturile care nu contin TVA va fi pusa la 
dispozitia celor interesati incepand cu 
data de 02.12.2019. Licitaţia va avea 
loc în data de 05.12.2019 orele 13.00, 
la sediul ales de catre lichidatorul 
judiciar din Zalau, str. Aleea Nucilor 
nr.3, bl.K2, ap.3, jud. Salaj. In cazul 
neadjudecarii bunurilor debitoarei 
licitatia va fi reluata in fiecare zi de joi a 
urmatoarelor saptamani in acelasi loc si 
la aceasi ora. Conditiile de participare si 
regulamentul de desfasurare a licitatiei 
pentru bunurile scoase la vanzare sunt 
prezentate in Caietul de Sarcini care va 
fi pus la dispozitia celor interesati contra 
cost incepand cu data de 02.12.2019. 
Pentru cei interesati, vizitarea bunurilor 
va acea loc in fiecare zi de luni a 
saptamanii. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefoanele : 0742017430 
si 0740846422. 

Societatea Profesionala INSOLV 2007 
SPRL Zalau, în calitate de lichidator 
judiciar, al SC Provincia News SRL, Cod 
de identificare fiscală RO 30729720, 
Sediul social în Apahida, str. Vlad Tepes, 
nr.13 C, judeţul Cluj, Număr de ordine în 
registrul comerţului J12/2640/2002, 
ORGANIZEAZA In temeiul art. 154 si 
urmatoarele din Legea nr.85/2014, 
VANZAREA LA PACHET PRIN LICITATIE 
PUBLICĂ CU STRIGARE A bunurilor 
mobile din patrimoniul debitoarei 
SC Provincia News SRL constand 
in echipamente video si audio 
profesionale:Playbox, mixer video, 
LMD Sony monitor 1410, prompter, 
Monitoare, VTR, trepied Manfrotto, 
Casetoscop montaj etc. Pretul 
bunurilor mobile scoase la vanzare 
este 16.405 lei, pret ce nu include TVA. 
Lista completa a bunurilor scoase la 
vanzare la pachet va fi pusa la dispozitia 
celor interesati incepand cu data de 
02.12.2019. Licitaţia va avea loc în data 
de 05.12.2019 orele 12,00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Cluj Napoca, 
str. I.C. Bratianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj. In 
cazul neadjudecarii bunurilor debitoarei 
licitatia va fi reluata in fiecare zi de joi 
a saptamanilor urmatoare in acelasi 
loc si la aceasi ora. Taxa de participare 
la licitatie in suma de 200 lei plus TVA 
si garanţia de participare la licitaţie în 
valoare de 15% plus TVA din preţul de 
strigare a bunurilor se vor achita pana la 
inceperea sedintei de licitatie. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefoanele 
: 0742017430 si 0740846422. 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Valu lui Traian, județul 
Constanța, vinde prin licitație publică 
deschisă, fără preselecție, următoarele 
bunuri: Tractor U650 - 4 buc/pachet 
(preț de pornire al licitației este de 
23.411 lei plus TVA, preț diminuat cu 
40% față de prima licitație). Licitația 
va avea loc miercuri, 11 decembrie 
2019, ora 10, la sediul unității. Relații 
suplimentare la telefon: 0241/231.383.

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Valu lui Traian, județul 
Constanța, vinde prin licitație publică 
deschisă, fără preselecție, următoarele 
bunuri: tractor Case MX 220 (preț 
de pornire 60.946 lei plus TVA, preț 
diminuat cu 40% față de prima licitație); 
Combină Case IH model 2188, cu heder 
păioase aferent (preț de pornire 80.259 
lei plus TVA, preț diminuat cu 40% față 
de prima licitație). Licitația va avea loc 
miercuri, 11 decembrie 2019, ora 11, la 
sediul unității. Relații suplimentare la 
telefon: 0241/231.383. 

Subscrisa, CITR-Filiala Argeș SPRL, cu 
sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr.29, 
bl.D14, sc.B, ap.9, jud. Argeș, cu sediul 
ales în București, Sector 1, str. Maior 
Gheorghe Șonțu, nr.6, et.3, înregistrată 
în Registrul Formelor de Organizare 
al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, 
reprezentată legal de Partener Andra 
Buțiu, parte în Consorțiul profesional 
de lichidatori judiciari format cu R 

mp, situat la parterul imobilului din 
Bucureşti, sector 1, Piata Presei Libere, 
nr. 1, corp D 1. tariful de pornire a 
licitaţiei: 8916 euro/ luna/ locatie, 
garanţia de participare la licitaţie: 892 
euro taxa de participare la licitaţie: 
446 euro 2. Spaţii destinate amplasarii 
unor automate de bauturi calde/ de tip 
vending in suprafata de 1 mp fiecare, 
dupa cum urmeaza: -3 automate 
pentru bauturi calde situate la parterul 
imobilului din Piata Presei Libere nr. 
1,sector 1, Bucuresti. -2 automate 
pentru bauturi calde si 1 automat de tip 
vending situate la parterul imobilului din 
Ion Campineanu nr. 20. -1 automat de 
tip vending situat la parterul imobilului 
din Splaiul Independentei nr. 202 A. -1 
automat de tip vending si 1 automat 
pentru bauturi calde situate la parterul 
imobilului din Str. Transilvaniei nr. 2. -1 
automat de tip vending situat la parterul 
imobilului din Str. Smardan nr. 3. -1 
automat pentru bauturi calde situat la 
parterul imobilului din B-dul Nicolae 
Balcescu nr. 17-19 tariful de pornire a 
licitaţiei: 50 euro /mp/ luna, garanţia 
de participare la licitaţie: 20 euro taxa 
de participare la licitaţie: 20 euro 3. 
Spatiul amenajat pentru 6 locuri de 
parcare situat in curtea imobilului din 
Sos. Kiseleff nr. 20, sector 1, Bucuresti. 
tariful de pornire a licitaţiei : 64 euro/ 
luna/ loc garanţia de participare la 
licitaţie: 38 euro taxa de participare la 
licitaţie: 20 euro 4. Spatiul comercial in 
suprafata de 68.87 mp situat la parterul 
imobilului din Calea Dorobantilor nr. 87, 
sector 1, Bucuresti. tariful de pornire a 
licitaţiei: 16.80 euro/ mp/ luna garanţia 
de participare la licitaţie: 116 euro taxa 
de participare la licitaţie: 58 euro 5. 
Spaţiu comercial in suprafata de 84.10 
mp, situat la parterul si mezaninul 
imobilului din Bucureşti, sector 1, Str. 
Ion Campineanu nr.20 tariful de pornire 
a licitaţiei: 13.6 euro/ mp/ luna garanţia 
de participare la licitaţie: 114 euro 
taxa de participare la licitaţie: 57 euro 
6. Spaţiu commercial/ administrativ 
in suprafata de 30.64 mp, situat la 
parterul imobilului din Bucureşti, 
sector 1, Str. Calea Victoriei nr. 91-93. 
tariful de pornire a licitaţiei pentru 
spatiul comercial: 13.1 euro/ mp/ luna 
tariful de pornire a licitaţiei pentru 
spatiul administrativ: 6.4 euro/ mp/ 
luna garanţia de participare la licitaţie 
pentru spatiul comercial: 40 euro 
garanţia de participare la licitaţie pentru 
spatiul administrativ: 20 euro taxa de 
participare la licitaţie pentru spatiul 
comercial: 20 euro taxa de participare la 
licitaţie pentru spatiul administrativ: 20 
euro 7. Parcare cu 33 de locuri situate 
în vecinatatea imobilului din Piata 
Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, 
(Taverna Sarbului) tariful de pornire a 
licitaţiei: 40 euro/ loc/ luna garanţia de 
participare la licitaţie: 20 euro/ loc taxa 
de participare la licitaţie: 20 euro/ loc 8. 
Spaţiu comercial, în suprafaţă de 126,66 
mp, situat la parterul imobilului din 
Bucureşti, sector 1, Str. Ion Campineanu 
nr. 27. tariful de pornire a licitaţiei: 
3600 euro/ luna/ locatie, garanţia de 
participare la licitaţie: 360 euro taxa de 
participare la licitaţie: 180 euro Licitaţia 
va avea loc la sediul S.A.I.F.I în data de 
18.12.2019 ora 10.00 Data limită de 
înscriere este 17.12.2019 ora 10.00 
Preţul dosarului de licitaţie este de 150 
lei. Persoana de contact domnul Racoti 
Alexandru, telefon 021/409.12.19; 
0799.199.511 

Societatea Profesionala INSOLV 2007 
SPRL Zalau, în calitate de lichidator 
judiciar, al SC Profilglass, Cod de 
identificare fiscală 11947582, Sediul 
social în Bobota, nr.550, judeţul Sălaj, 
Număr de ordine în registrul comerţului 
J31/114/1999, ORGANIZEAZA In 
temeiul art.116 si urmatoarele din 
Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei cu modificarile si 
completarile ulterioare VANZAREA 
LA PACHET PRIN LICITATIE PUBLICĂ 
CU STRIGARE A bunurilor imobile si 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei 
SC Profilglass SRL. Pretul total al 
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numarul 6259351 la numarul 6259400, 
necompletate.

S.C. SZITUR S.R.L.,cu sediul social in 
Miercurea-Ciuc, str.Bradului nr.11, Sc.D, 
Ap.3, judetul Harghita, J19/432/2002, 
C.U.I. 15060388, declara pierdut si nul 
Certificatul Constatator nr.18334 din 
07.04.2009.

SUBSCRISA Stefan Sorin Composite 
SRL, J13/2110/2019, CUI: 41201222, 
declar pierdut certificatul constatator de 
la terti. Il declar nul. 

Societatea VALAHIA IMPEX SRL, 
cu sediul in Bucuresti Str. Valea 
Cerbului nr.10, camera nr.1, sector 6, 
inregistrata la Registrul Comertului sub 
nr. J40/10390/1992, CUI 2838080, 
declar pierdut Certificat Constatator nr 
130016/23.03.2017 de la punctul de 
lucru din Bucuresti B-dul Iuliu Maniu nr 
6D cladirea 49, sector 6. Il declar nul.

Pierdut atestate transport marfă şi 
persoane pe numele ION SANDU. Le 
declar nule. 

Pierdut certificate constatatoare 
SC LEGOLAS SRL, CUI 16477996, 
J12/2082/2004. Le declar nule.

Pierdut poliţă IC 137847 -137850, IC 
118912 -118915 şi chitanţe ASR2014 
595901 -596250 aparţinând ASIROM. 
Se declară nule. 

Riso Scotti Danubio srl declara pierdut si 
nul originalul licentei de import AGRIM 
nr. RO aI licentei este 41689 eliberata la 
data de 18.07.2019 de Agentia de Plati 
si Interventie pentru Agricultura.

S.C. IFPTR S.R.L.,cu sediul social in 
Miercurea- Ciuc, str.Kossuth Lajos nr.22-
24, judetul Harghita, J19/1185/2004, 
C.U.I.,17014612, declara pierdut si 
nul, Facturierul Seria HR IFP, de la 

persoanele care sunt înregistrate ca 
acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 
16 decembrie 2019 (Data de Referință) 
în registrul acționarilor Societății ținut de 
către Depozitarul Central S.A. au dreptul 
de a participa și vota în cadrul ședinței 
AGOA. În eventualitatea unei a doua 
convocări a AGOA, data de referință 
rămâne aceeași. Ordinea de zi a ședinței 
AGOA va fi următoarea: 1.Aprobarea 
repartizării sub formă de dividende a 
sumei de 27.677.521 RON, din care 
2.875.988 RON reprezintă profitul 
aferent anului 2018, iar 24.801.533 RON 
reprezintă rezultatul reportat la data de 
31 decembrie 2018; 2.Aprobarea plății 
dividendelor distribuite potrivit punctului 
1 de mai sus în maximum 4 luni de la data 
AGOA. Acționarii care reprezintă în mod 
individual sau împreună cel puțin 5% din 
capitalul social al Societății au dreptul 
să solicite în scris adăugarea unor 
noi puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, dar nu mai târziu de 15 zile 
de la publicarea convocatorului AGOA. 
Acționarii Societății pot fi reprezentați 
în cadrul AGOA prin reprezentanții lor 
legali (în baza documentelor doveditoare 
care le atestă puterile de reprezentare) 
sau de către oricare alt terț în baza 
unei procuri speciale conferite în 
scopul AGOA. Procura în original sau 
documentele doveditoare care atestă 
puterile reprezentanților legali vor 
fi depuse la sediul Societății cu cel 
puțin 48 de ore înainte de AGOA sub 
sancțiunea decăderii din dreptul de a 
exprima votul în cadrul AGOA. Procura 
sau documentele doveditoare care 
atestă puterile reprezentanților legali 
vor fi reținute de Societate și o mențiune 
în acest sens va fi inclusă în procesul-
verbal al AGOA. Membrii consiliului de 
supraveghere și membrii directoratului 
Societății nu pot reprezenta acționarii 
în cadrul AGOA, hotărârea fiind nulă 
dacă, fără voturile acestora, nu ar fi fost 
întrunită majoritatea necesară.

pierderi acte

ASOCIATIA CLUB SPORTIV AS VALENCIA 
ACADEMY DECLARA PIERDEREA 
CERTIFICATULUI DE INSCRIERE A 
PERSOANEI JURIDICE FARA SCOP 
PATRIMONIAL NR. 110 DIN 20.10.2017 
EMIS DE CATRE JUDECATORIA 
SECTORULUI VI BUCURESTI IN DOSARUL 
NR. 17657/303/2017, MODIFICAT 
ULTERIOR DE CATRE JUDECATORIA 
SECTORULUI I BUCURESTI. 

Certificat Constatator emis de ORC 
Harghita la data de 26.06.2006 pentru 
firma Reto-Gold SRL pentru sediul social 
din Miercurea Ciuc Str.Kossuth Lajos 
nr 29 activitatea declarata 6522 alte 
activitati de creditatere. Il declar nul.

Numita ZAIT MAGDALENA din strada 
Muncii 50A oras Bicaz, judet Neamt 
declara ANULAT si NUL actul de 
cumparare inscris fara dorinta, prezenta 
si semnaturaei intarit la Inalta curte de 
casatie si justitie cu buletinul meu cu 
seria NZ, nr.066872 eliberat de politia 
Bicaz ,furat de o batrina din sectorul 
5 Bucuresti, dusa sa declare ca ea e 
ZAIT MAGDALENA si ea si a vandut casa 
acestui domn pe data de 14.08.2019.

PIERDUT CERTIFICATE CONSTATATOARE 
cu nr 790621/2012, 98664/2016 
si Rezolutie nr . 601353/2012 
Aapartinand firme Haiducu Ioan -PFA 
cu F40/3860/2012, CIF 30722756, 
cu sediul in Bucuresti str Prevederii, 15 
bloc A12, Sc a, Et 8 Ap. 34, sector 3. Se 
declara nule

PIERDUT atestat transport marfă 
seria 0083113001 pe numele COCOȘ 
MARIAN -MĂDĂLIN. Îl declar nul. 

Pierdut Certificat de înregistrare 
B1646266 si Certificat constatator 
nr. 359354 aparținând societății 
Eurotech PVC SRL, având sediul social 
în București, Str. Grădiștea, nr. 19, Bl. 
86, Sc. D, Parter, Ap. 47, Sector 4, cu 
J/40/12689/2006 și CUI 18912689. Le 
declar nule.

Pierdut atestat marfa, atestat ADR,pe 
numele Ivan George. Le declar nule.

urmatoarelor persoane sa reprezinte 
societatea in indeplinirea acestor 
atributii, fie impreuna fie separat. Oricare 
dintre imputernicitii nostri are puteri 
egale si pot sa actioneze in numele si 
pe seama societatii pentru a intocmi si 
a semna toate documentele necesare 
si a indeplini toate formalitatile cerute 
de legile romane in fata Registrului 
Comertului, a autoritatilor fiscale sau 
in fata oricarei autoritati sau institutii, 
in legatura cu aducerea la indeplinire 
a oricareia din rezolutiile aprobate 
de Adunarea Generala Ordinara din 
data de 30.12.2019 in limitele si in 
conditiile impuse de Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor, incluzand 
indeplinirea formalitatilor necesare 
pentru inregistrarea si publicarea 
procesului verbal al Adunarii Generale 
a Actionarilor sau a hotararilor emise 
sau extras/extrase din acestea cu 
autoritatile competente. Imputernicitii 
pot delega in parte sau in totalitate 
imputernicirea fie unui salariat al 
societatii fie unei terte parti: -Madalina 
Juncu, in calitate de consilier juridic, 
cetatean roman, identificata cu CI seria 
NT, nr.951146, eliberata de SPCLEP 
Roman la 31.07.2017; -Yoana Stankova, 
cetatean bulgar, identificata cu CI 
nr.648389353, eliberata de autoritatile 
bulgare la data de 02.08.2019, 
valabila pana la data de 02.08.2029, 
posesoare a Certificatului de inregistrare 
nr.105394, eliberat de I.G.I. Bucuresti 
la data de 14.02.2017, valabil pana 
la data de 13.02.2022, avand CNP 
8931104400027. Nota: Accesul 
actionarilor la Adunarea Generala in 
cadrul salii de sedinta se va face pe baza 
prezentarii buletinului de identitate. 
Intrarea in sala de sedinta se va face 
intre orele 10.00-10:45. Din motive 
organizatorice actionarii sunt rugati 
sa confirme participarea la adunarea 
mai sus mentionata la nr.de telefon: 
0799.994.834, intre orele 9.30-12.30, 
Luni-Vineri. Eventualele procuri pentru 
reprezentarea actionarilor la Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor vor fi 
depuse in original cu 48 de ore inainte 
de adunare, sub sanctiunea pierderii 
exercitiului dreptului la vot in adunarea 
respectiva. Procurile vor fi retinute 
de Societate, facandu-se mentiune 
despre aceasta in procesul-verbal. 
Lista cuprinzand informatii cu privire 
la numele, localitatea de domiciliu si 
calificarea profesionala ale persoanelor 
propuse ca membri ai Consiliului de 
Administratie se afla la dispozitia 
actionarilor la sediul societatii, putand 
fi consultata si completata de acestia. 
Ivaylo Naydenov Presedinte al Consiliului 
de Administratie MONDELEZ ROMANIA 
S.A. Prin Alexandra Ristariu

CONVOCATOR al Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor Farmavet S.A. din 
data de 28 Noiembrie 2019. Directoratul 
societății Farmavet S.A., o societate pe 
acțiuni înființată și care funcționează 
în conformitate cu legile din România, 
administrată în sistem dualist, având 
sediul social în București, Sectorul 
6, Calea Giulești, Nr.333, capital 
social subscris 1.833.697,90 RON, 
integral vărsat, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr.J40/131/1991, cod 
unic de înregistrare 256 (Societatea), 
potrivit prevederilor Legii Societăților 
nr.31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și prevederile 
actului constitutiv al Societății (Actul 
Constitutiv), Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății (AGOA) la data de 31 decembrie 
2019 începând cu ora 10:00 la sediul 
social al Societății situat în București, 
Sectorul 6, Calea Giulești, Nr.333. În 
cazul în care la data menţionată mai sus 
ca fiind data primei convocări a şedinţei 
AGOA nu se întruneşte cvorumul de 
prezenţă prevăzut de lege şi/sau Actul 
Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea 
de-a doua şedinţă AGOA pentru data de 
3 ianuarie 2020, având aceeaşi ordine 
de zi, începând cu ora 10:00, la sediul 
social al Societății situat în Bucureşti, 
Sectorul 6, Calea Giulești, Nr.333. Doar 

02-2020,ora 8:30 la Judecătoria Bârlad, 
în proces cu Grecu Ramona, pentru 
dezbatere succesorală.

Se citează PIROȘ FLORIAN-VASILE, cu 
domiciliul cunoscut în loc.Arad, str.
Biruinței, nr.11A, jud.Arad, în calitate 
de pârât, în dosar nr.9084/55/2019, în 
proces cu Piroș Octavian-Gheorghe, în 
calitate de reclamant, pentru termenul 
din data de 14.01.2020, la Judecătoria 
Arad, sala 146, ora 10:00, ce are ca 
obiect succesiune.

Subscrisa, SCA ,,Costea&Ghețe", cu 
sediul procesual în Oradea, str.Gh.Doja, 
nr.24, ap.4, jud.Bihor, prin avocat Costea 
Ovidiu, împuternicit de către reclamanta 
Buzlea Agnes prin reprezentant 
convențional Căbuța Nicoleta Gianina, 
în baza Contractului de asistență 
juridică nr.239617/12.10.2018, în 
dosarul civil nr.6382/271/2019, 
având ca obiect succesiune, aflat pe 
rolul Judecătoriei Oradea, cu termen 
de judecată în 19.12.2019, solicităm 
citarea moștenitorului legal sau 
testamentar SIMOC Gabriela, având 
domiciliul necunoscut, al defunctei 
SIMOC Elisabeta Magdalena, născută 
în anul 1947, fiica lui Simoc Iuliu și 
Iuliana, decedată în anul 2013, cu 
ultimul domiciliul cunoscut în Oradea,  
județul Bihor.

adunari Generale

CONVOCARE Consiliul de Administratie 
al MONDELEZ ROMANIA S.A., cu sediul 
in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie 
Pompeiu, nr.5-7, Hermes Business 
Campus, Cladirea C, etaj 6, inregistrata 
la Registrul Comertului Bucuresti cu 
nr.J40/6905/2010, codul unic de 
inregistrare 1097530, reprezentata de 
Ivaylo Naydenov in calitate de Presedinte 
al Consiliului de Administratie, convoaca 
ADUNAREA GENERALA ORDINARA 
A ACTIONARILOR care va avea loc in 
data de 30.12.2019, de la ora 11:00, 
cu data de referinta 1 decembrie 2019 
in sala Poiana de la sediul societatii, 
avand urmatoarea: ORDINE DE ZI 
1.Confirmarea demisiei dlui. Ivaylo 
Naydenov din functia de Presedinte 
al Consiliului de Administratie si 
Director General incepand cu data de 
01.01.2020; 2.Descarcarea de gestiune 
a fostului Presedinte al Consiliului de 
Administratie si Director General, dl. 
Ivaylo Naydenov, pentru toate faptele 
realizate si actele semnate pe durata 
mandatului sau; 3.Confirmarea demisiei 
dnei. Stefka Ivanova din functia de 
membru al Consiliului de Administratie 
incepand cu data de 01.01.2020; 
4.Descarcarea de gestiune a fostului 
membru al Consiliului de Administratie, 
dna. Stefka Ivanova, pentru toate 
faptele realizate si actele semnate pe 
durata mandatului sau; 5.Desemnarea 
urmatoarei persoane in calitate de 
membru al Consiliului de Administratie, 
pentru un mandat de 2 (doi) ani 
incepand cu data de 01.01.2020, fara 
remuneratie: Dobrescu Dana, cetatean 
roman, nascuta la data de 01.05.1977 
in mun. Onesti, jud. Bacau, cu domiciliul 
in mun.Onesti, jud.Bacau, str.Sintezei 
nr.14, sc.A, ap.6, posesoare a CI seria XC 
nr.935790, eliberat de SPCLEP Onesti 
la data 29.04.2013; 6.Desemnarea in 
functia de Presedinte al Consiliului de 
Administratie si Director General pentru 
un mandat de 2 (doi) ani incepand cu data 
de 01.01.2020, aprobarea contractului 
de mandat si fixarea remuneratiei 
doamnei: Ristariu Alexandra, cetatean 
roman, nascuta la data de 22.10.1985 
in mun.Iasi, cu domiciliul in jud.Iasi, 
mun.Iasi, str.Bacinschi nr.8, bl.CL1, 
sc.Tr.1, et.8, ap.30, posesoare a CI seria 
MZ nr.335403 emis de SPCLEP Iasi, 
la data de 17.10.2014; 7.Clarificarea 
aprobarii distribuirii de dividende 
conform hotararii AGA a Societatii din 
data de 03.07.2016, din profitul net 
contabil realizat in anul 2015. In acest 
sens, prezenta AGA urmeaza sa aprobe 
faptul ca suma totala de distribuit sub 
forma de dividende din profitul net 
contabil din anul 2015 reprezinta suma 
de 82.126.853 RON; 8.Mandatarea 

de internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

Sectoare cadastrale: 9 și 15 Anunț 
prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului 
OCPI OLT anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 9 
și 15, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publicității 
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Data de început a afișării: 09.12.2019 
Data de sfârșit a afișării: 06.02.2020 
Adresa locului afișării publice: Str. 
Decebal nr.1, sat Vulpeni, comuna 
Vulpeni, județul Olt Repere pentru 
identificarea locației : În apropierea 
Bisericii Sf. Nicolae, Școlii Gimnaziale 
Vulpeni Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Comunei 
Vulpeni, Str. Decebal nr.1, sat Vulpeni, 
comuna Vulpeni, județul Olt, în termen 
de 60 de zile de la data afișării și sunt 
însoțite de documente doveditoare. Alte 
indicații utile pentru cei interesați: toți 
proprietarii și posesorii de imobile din 
U.A.T. Vulpeni, să participe la verificarea 
documentelor tehnice publicate la 
sediul primăriei Informații privind 
Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/ PRIMAR, MANDEA Paul 

subscrisa intercOm manaGement 
sprl in calitate de lichidator 

judiciar al internatiOnal best 
prOJect srl notifica toti creditorii 

cunoscuti ca prin incheierea 
de sedinta din data 26.11.2019 

pronunţată de tribunalul bucuresti 
sectia a vii-a civila in dosarul 

45164/3/2017 privind debitorul 
internatiOnal best prOJect 

srl cu sediul in bucuresti strada 
Octavian Goga nr 24 bloc m62 

scara a etaj 1 ap. 1 sector 3 cui 
30831087 Orc J40/12434/2012 

s-a dispus inlocuirea lichidatorului 
judiciar t&a insOlvencY ipurl cu 
intercOm manaGement sprl. tel 

031.107.48.11. 

citatii

IOAN IONEL cu ultimul domiciliu in 
Mun Tecuci, strada Vasile Lupu, nr.39, 
Judetul Galati este chemat in ziua de 
12.12.2019, ora 08, la Judecatoria 
Tecuci, in calitate de debitor in dosarul 
nr. 2377/324/2019, in proces cu 
INTRUM DEBT FINANCE AG in calitate 
de Creditor pentru Cerere de valoare 
redusa.

Numita Gheorghiu Veronica, născută 
Teodorovici, este chemată la Tribunalul 
Constanța, Secția I Civilă, cu sediul în 
Constanța, str. Traian nr. 35c, la data 
de 10.01.2020, ora 11.00, complet 
fond civil 8, sala nr. 6, în calitate de 
pârâtă în proces cu Gheorghiu Lucian, 
în calitate de reclamant în dosarul 
nr. 5704/118/2019, având ca obiect 
exequatur.

SOMAŢIE. În temeiul art. 130 din 
Decretul -Lege nr. 115/1938, Se 
înştiinţează orice persoană interesată 
că reclamantul SETZ MARTIN, dom. în 
com. Nocrich, sat Hosman nr. 249, jud. 
Sibiu, cu domiciliul procesual ales la 
Cab. Av. Cârstea Ioan Emil, din Sibiu, 
B-dul Victoriei nr. 14, ap. 5, jud. Sibiu, a 
formulat acţiune civilă având ca obiect 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune privind imobilul 
-teren, situat în comuna Nocrich, sat 
Hosman, nr. administrativ 249, înscris 
în CF nr. 104815 Nocrich (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 176), nr. 
top. 630 -curte în suprafaţă de 1.159 
mp, proprietar tabular Statul Român. 
Persoanele interesate sunt invitate să 
facă opoziţie în termen de o lună de la 
data afişării prezentei. 

Se citeaza Grecu Iulian, în calitate 
de pârât în Dosar 2551/189/2019 al 
Judecătoriei Bârlad, pentru data de 27-

cOmemOrĂri

 


