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OFERTE SERVICIU
l Angajăm personal în domeniul 
hotelier pentru hotel Piemonte-Pre-
deal și Pensiunea Casa Bazna. 
Așteptăm CV-urile dumneavoastră 
pe adresa: office@karpaten.ro. 
Telefon 021.322.04.35.

l Primăria Ştefăneștii de Jos- Judeţ 
Ilfov organizează în data de 
11.09.2018 concurs recrutare pentru 
1 post de șofer și 1 post de muncitor 
necalificat. Detalii la 021.361.35.29.

l Primăria Berceni- judeţ Ilfov 
organizează în data de 13.09.2019 
concurs recrutare pentru postul de 
Inspector de specialitate. Detalii la 
021.365.19.68.

l Ministerul Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale, în temeiul O.U.G. nr. 
45/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a unei funcţii publice de 
execuție de stat vacante de consilier 
superior la Direcția Generală 
Control, Antifraudă și Inspecții din 
cadrul aparatului propriu, în data 
de 03 septembrie 2018, orele 10,00 
proba scrisă. Interviul se va susţine 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Condiţii specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul științelor 
economice; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice: minimum 7 ani; 
-Cunoștințe de operare/ programare 
pe calculator (necesitate și nivel): 
Microsoft Office, lucrul cu baze de 
date, internet– nivel de bază. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun 
la secretariatul comisiei de concurs 
din sediul Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, în termen de 8 
de zile de la data publicării, 
persoană de contact, doamna Ştefan 
I o n e l a -  c o n s i l i e r,  t e l e f o n 
021.3072.326. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare precum și 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere vor fi afișate la 
sediul instituţiei din B-dul. Carol I 
nr. 2-4, sector 3, București și vor fi 
publicate pe pagina de web www.
madr.ro. Concursul se va desfășura 
la sediul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.

l Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”, 
București, organizează în data  de 
24.09.2018, ora 09.00 concurs de 
recrutare pentru ocuparea, pe o 
perioadă nedeterminată, a funcțiilor 
contractuale de execuție vacante 
după cum urmează: -3 posturi 

vacante de asistenţi medicali de 
radiologie în cadrul Laboratorului 
de radiologie și imagistică medicală; 
-1 post vacant de asistent medical 
debutant de radiologie în cadrul 
Laboratorului de radiologie și 
imagistică medicală. A) Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale sunt: Pentru posturile 
vacante de asistenti medicali de 
radiologie în cadrul Laboratorului 
de radiologie și imagsitică medicală: 
-diplomă de licență în specialitate/ 
diplomă de școală postliceală; -6 luni 
vechime în specialitate. Pentru 
postul vacant de asistent medical 
debutant de radiologie în cadrul 
Laboratorului de radiologie și imag-
sitică medicală: -diplomă de licență 
în specialitate/ diplomă de școală 
postliceală; -nu necesită vechime în 
specialitate. B) Data, ora și locul de 
desfășurare: Concursurile se vor 
desfășurare în cadrul spitalului, 
d u p ă  u r m ă t o r u l  c a l e n d a r : 
24.09.2018, ora 09.00- proba scrisă; 
26.09.2018, ora 09.00- proba prac-
tică; 28.09.2018, ora 09.00- interviu; 
Dosarele se vor depune la serviciul 
R.U.N.O.S. al spitalului până la data 
de 19.09.2018, ora 12.00. Rezultatele 
selectării dosarelor de înscriere, cu 
menţiunea „admis” sau „respins”, se 
vor afișa la avizierul și pe site-ul 
spitalului în data de 20.09.2018, ora 
12.00. Anunţul detaliat privind 
desfășurarea concursului precum și 
tematica și bibliografia sunt afișate 
la avizierul spitalului și pe site www.
spitalulbabes.ro. Relații suplimen-
tare se obțin la sediul Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase și Tropi-
cale ”Dr. Victor Babeș”, Şos. Mihai 
Bravu nr.281, sectorul 3, telefon 
021.317.27.27/int.103.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul Mamaia 

nr. 96, judeţul Constanţa organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii vacante de 
execuţie, de personal civil contrac-
tual, pe durată nedeterminată, 
astfel: -asistent medical generalist în 
Secţia Chirurgie Generală, studii 
postliceale sanitare = 2 posturi. 
Termen de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Spitalului Militar 
de Urgenţă Constanţa: 03.09.2018, 
ora 15.30. Concursurile se vor desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
11.09.2018, începând cu ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
14.09.2018, începând cu ora 08.30; 
-Proba de interviu în data de 
19.09.2018, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfășurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa. 
Persoană de contact: p.c.c. Semco 
Vera, tel.0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul Mamaia 
nr. 96, judeţul Constanţa organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii vacante de 
execuţie, de personal civil contrac-
tual, pe durată nedeterminată, 
astfel:-infirmieră în Comparti-
mentul Pneumologie -TBC, școală 
generală și curs infirmiere organizat 
de furnizori autorizaţi = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Spitalului Militar 
de Urgenţă Constanţa: 03.09.2018, 
ora 15.30. Concursurile se vor desfă-
șura astfel: -Proba practică în data 
de 20.09.2018, începând cu ora 
08.30; -Proba de interviu în data de 
25.09.2018, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfășurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa. 
Persoană de contact: Lt.col. 
Minciună Cristian, tel. 0241660390/ 
interior 106.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul Mamaia 
nr. 96, judeţul Constanţa organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -infirmieră în 
Secţia Chirurgie Generală, școală 
generală și curs infirmiere organizat 
de furnizori autorizaţi = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa: 03.09.2018, ora 
15.30. Concursurile se vor desfășura 
astfel: -Proba practică în data de 
20.09.2018, începând cu ora 08.30; 
-Proba de interviu în data de 
25.09.2018, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfășurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa. 
Persoană de contact: Lt.col. Minciună 
Cristian, tel. 0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. 
Alexandru Gafencu”, cu sediul în 
localitatea Constanţa, Bdul Mamaia 
nr. 96, judeţul Constanţa organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: -infirmieră în 
Secţia Chirurgie Generală, școală 
generală și curs infirmiere organizat 
de furnizori autorizaţi = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor de 
concurs, la sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa: 03.09.2018, ora 
15.30. Concursurile se vor desfășura 
astfel: -Proba practică în data de 
20.09.2018, începând cu ora 08.30; 
-Proba de interviu în data de 
25.09.2018, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfășurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa. 
Persoană de contact: Lt.col. Minciună 
Cristian, tel. 0241660390/ interior 107.
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l Colegiul Sportiv „Nadia Comă-
neci” cu sediul în strada Perchiului, 
nr.4, Municipiul Oneşti, Judeţul 
Bacău, organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi contrac-
tuale, vacante pe perioadă nedeter-
minată: 1 post de şofer; 1 post de 
îngrijitor, cu respectarea prevede-
rilor H.G.nr. 286/2011, modificată şi 
completată de H.G.nr. 1027/2014. 
Concursul va avea loc în data de 
11.09.2018, ora 10.00 (proba scrisă 
pentru ambele posturi), 13.09.2018, 
ora 10.00 (proba practică îngrijitor); 
13.09.2018, ora 12.00 (interviu 
-şofer). Dosarele candidaţilor se 
depun la sediul unităţii în perioada 
21.08.2018 -03.09.2018, între orele 
08.00-14.00. Condiţii de înscriere: 
Şofer: -permis de conducere cate-
goria D; -atestat pentru trasportul 
rutier de persoane eliberat de ARR; 
-vechime minimă în domeniu -5 ani. 
Îngrijitor: studii medii/liceale, 
cunoştinţe şi abilităţi privind activi-
tatea de igienizare, vechime în 
muncă- 0. Informaţiile suplimen-
tare se pot obţine la numărul de 
telefon: 0234.317.743, saecretar 
Manea Rodica.

l Primăria Comunei Sălătrucel, cu 
sediul în localitatea Sălătrucel, str.
Rîului, nr.25, judeţul Vâlcea, organi-
zează în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcționarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: Inspector, clasa I, 
gradul profesional debutant în 
cadrul compartimentului Urbanism 
din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului Comunei Sălătrucel, 
Judeţul Vâlcea: Concursul pentru 
ocuparea postului se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Sălă-
trucel, Judeţul Vâlcea, astfel: -proba 
scrisă se va desfăşura în data de 
24.09.2018, ora 10.00. -proba 
interviu se va desfăşura în data de 
26.09.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare  de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul ştiinţelor ingine-
reşti. -Vechime în specialitatea 
studiilor -0 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot  depune  
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Sălă-
trucel, Judeţul Vâlcea în conformi-
tate cu prevederile H.G. nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei comunei Sălătrucel 
persoană de contact: Popescu 
Elena-Loredana -Secretar, telefon: 
0250.750.031, E-mail: primariasa-
latrucel@yahoo.com.

l Primăria Oraş Scorniceşti, 
Judeţul Olt, organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea postu-
rilor vacante aferent categoriei 
funcţionarilor publici de execuţie 
din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului oraş Scorniceşti. A.
Denumirea funcţiei publice: 1.
Consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, nivel studii S -la biroul 
Impozite şi taxe locale; 2.Consilier, 
clasa I, grad profesional asistent, 
nivel studii S - la compartimentul 
resurse umane. B.Probe de concurs: 
1.Proba scrisă; 2.Interviul. C.
Condiţii de participare la concurs: 
-pentru funcţia de Consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, nivel 
studii S -la biroul Impozite şi taxe 
locale: -Să îndeplinească conditiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare; -Studii: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă/studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în ramura de ştiinţe -ştiinţe 
economice; -Condiţii minime de 
vechime: minimum 1 an în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. -pentru consilier, 
clasa I, grad profesional asistent la 
Compartimentul resurse umane: 
-Să îndeplinească conditiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţi-
onarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare; -Studii: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă/studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă. -Condiţii minime de 
vechime: minimum 1 an în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. D.Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1.Data 
depunerii dosarelor de înscriere la 
concurs -în termen de 20 zile de la 
data afişării/publicării anunţului 
(ultima zi de depunere a dosarelor 
10.09.2018). 2.Selecţia dosarelor de 
înscriere- 11.09.2018-17.09.2018. 3.
Data probei scrise -20.09.2018. 4.
Data probei interviu -26.09.2018. 
5.Ora şi locul desfăşurării probelor 
-Sediul Primăriei oraş Scorniceşti, 
strada Unirii, nr.2. Proba scrisă -ora 
10.00, Proba interviu -ora 10.00. 
E.Menţiuni. Bibliografia, actele 
obligatorii la dosarul de înscriere şi 

relaţii suplimentare se pot obţine de 
la Dl.Lupescu Mihail, referent 
resurse umane din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
o r a ş  S c o r n i c e ş t i ,  t e l e f o n : 
0249.460.444.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
judeţul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: -1 post: îngriji-
toare în cadrul secţiei PNF II; 
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii, astfel: Proba scrisă 
11.09.2018, ora 11.00, Interviu 
14.09.2018, ora 11.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: Criterii la angajare: -şcoală 
generală. Vechime minimă în 
muncă: -nu este cazul. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
03.09.2018, ora 14.00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leordeni, persoană de contact: 
jr.Stan Raluca-Mihaela, telefon: 
0248.653.695, fax: 0248.653.690. 
E-mail: runos@spitalleordeni.ro.

l Primăria Comunei Berceni, 
judeţul Prahova, cu sediul în 
comuna Berceni, sat Berceni, str. 
Prof. Voicu Ion, nr.140 A, jud. 
Prahova, în conformitate cu preve-
derile art .  39 (2) din HGR 
611/04.06.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările si completă-
rile ulteioare, scoate la concurs 1 
(un) post de funcţie publică vacantă 
de execuţie din aparatul de speciali-
tate al Primarului Comunei 
Berceni, judeţul Prahova după cum 
urmează: 1. Un post de Politist 
local, clasa I, gradul profesional 
Debutant, în cadrul Compartimen-
tului   Poliția locală. Concursul va 
avea loc pe data de 20 septembrie 
2018, ora 10.00,  iar interviul va 
avea loc în maxim 5 zile lucrătoare. 
Pentru funcția publică vacantă de 
execuție de Politist local, clasa I, 
gradul profesional Debutant, în 
cadrul Compartimentului Poliția 
locală, se vor avea în vedere urmă-
toarele: Condiții generale de partici-
pare:  Candidați i  trebuie să 
îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 - privind Statutul funcțio-
narilor publici (R2), cu modificările 
şi completările ulterioare; Condiţii 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomã, 
respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă ; -permis de 
conducere auto categoria “B”. 
Dosarul de înscriere va cuprinde  
documentele, conform prevederilor 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcți-
onarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare: Informaţii 
suplimentare la secretariatul comi-
siei de concurs din cadrul Primăriei 
Comunei Berceni, persoană de 
contact: Leoşteanu Lucian Augustin 
– Tel. 0244.470.216, 0244.470.588 
(int. 203).

l Primăria Oraşului Videle organi-
zează la sediul său din str. Repu-
blicii, nr. 2 în data de 12.09.2018, 
ora 10.00 -proba scrisă, respectiv 
17.09.2018, ora 14.00 -interviul, 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant, funcţie contractuală de 
execuţie, de îngrijitor din cadrul 
Centrului de Zi al Direcţiei Asis-
tenţă Socială. Condiţiile necesare 
ocupării unui post de natură 
contractuală vacant sau temporar 
vacant sunt prevăzute la art. 3 din 
HGR 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile 
specifice de înscriere şi participare 
la concurs pentru ocuparea postului 
vacant mai sus menţionat sunt 
următoarele: studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat. Dosa-
rele de participare la concurs se pot 
depune la secretariatul comisiei de 
concurs -Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autorizări 
Taximetrie şi Comerţ, Problemele 
Romilor şi Parc Auto din cadrul 
Primăriei Oraşului Videle, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
afişării anunţului şi vor conţine, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 6 alin. (1) din 
Regulamentul cadru privind stabi-
lirea 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, aprobat de Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: 
sediul Primăriei Oraşului Videle, str. 
Republicii, nr. 2, oraş Videle, judeţul 
Teleorman, telefon: 0247/453017 
interior 106, fax: 0247/453015, 
e-mail: primariavidele@yahoo.com, 
persoana de contact: Vochin Nico-
leta -inspector. Informaţii suplimen-
t a r e  p r i v i n d  d e s f ă ş u r a r e a 
concursului se pot obţine la secreta-
riatul comisiei de concurs -Direcţia 

Resurse Umane, Salarizare, Infor-
matică, Autorizări Taximetrie şi 
Comerţ, Problemele Romilor şi Parc 
Auto din cadrul Primăriei Oraşului 
Videle, telefon: 0247/ 453.017, int 
106.

l Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Petraşcu”, cu sediul în localitatea 
Tecuci, str.Al.P.Calimah, nr.15, 
judeţul Galaţi, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Secretar şcoală 
- 0 , 5 0  n o r m ă ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 11.09.2018, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 
13.09.2018, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare: juridice, 
administrative, cu diplomă de 
licenţă; -vechime în muncă 3 ani; 
-cunoştinţe de utilizare şi operare 
PC (Excel, Word) cu atestat, 
diplomă, adeverinţă, foaie matri-
colă; -cunoştinţe de utilizare a softu-
rilor specifice activităţii din 
învăţământ: EDUSAL, REVISAL, 
SIIIR; -cunoştinţe privind înca-
drarea personalului; -cunoştinţe 
privind întocmirea şi administrarea 
corespondenţei oficiale; -abilităţi de 
comunicare în relaţii publice; 
-disponibilitate program de lucru: 
luni, miercuri, vineri. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sed iu l :  Şcoa la  Gimnaz ia lă 
„Gheorghe Petraşcu” Tecuci. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Petraşcu” Tecuci. Persoană de 
contact: Paiu Gabriela, telefon: 
0745.093.861, fax: 0236.811.121, 
E-mail: scoala_nr_2_tecuci@yahoo.
com

l Serviciul Public de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân Slatina, cu 
sediul în strada Prunilor nr.8, 
judeţul Olt, organizează concurs în 
data de 11 septembrie 2018, ora 
10.00 -proba scrisă şi în data de 14 
septembrie 2018, ora 12.00 -inter-
viul, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a posturilor contrac-
tuale vacante, conform H.G. nr. 
286/2011, după cum urmează: 
Compartiment Administrativ 
-Muncitor calificat -grad IV -îngri-
jitor animale inclusiv animale de 
companie -3 posturi. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
Compartimentul Administrativ: 
Pentru postul de muncitor calificat 
grad IV -îngrijitor animale inclusiv 
animale de companie: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat 
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sau diplomă de absolvire a şcolii 
generale (inclusiv certificat de capa-
citate pentru absolvenţii cursurilor 
de şcoală generală de 8 clase sau 10 
clase); -nu necesită vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
perioada 20.08.2018-31.08.2018 
inclusiv, la sediul Serviciului Public 
de Gestionare a Câinilor fără 
Stăpân al municipiului Slatina, 
judeţul Olt, din strada Prunilor, nr. 
8. Bibliografia şi conţinutul dosa-
rului de participare se afişează la 
sediul instituţiei şi pe site-ul: www.
spgcfs-slatina.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine prin secretarul 
comisiei de concurs, la sediul insti-
tuţiei şi la telefon: 0249.707.408 sau 
mobil: 0731.020.602.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organi-
zează concurs, potrivit prevederilor 
H.G.Nr.286/2011 pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
îngrijitoare la Secţia Boli Infecţioase 
a Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc. Calendar concurs: 
-18.09.2018, ora 12.00 -proba scrisă; 
-20.09.2018, ora 12.00 -proba prac-
tică. Dosarele pentru înscriere la 
concurs se vor depune la Biroul 
R.U.N.O.S. şi Contencios al Spita-
lului Municipal Câmpulung Moldo-
venesc până la data de 3.09.2018, 
ora 12.00 şi vor cuprinde următoa-
rele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de 
naştere, căsătorie, naştere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia 
carnetului de muncă, sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă; -fişă medicală; -curi-
culum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă, acolo unde 
este cazul; -cazier judiciar; Taxă 
concurs -100Lei. Condiţii specifice: 
-studii: şcoală generală; -nu se soli-
cită vechime în muncă. Relaţii 
suplimentare la sediul unităţii sau la 
telefon: 0230.312.023, între orele 
7.30-16.00. Persoană de contact: 
Mera Nicoleta.

l Liceul Tehnologic Pătârlagele, cu 
sediul în localitatea Pătârlagele, 
str.A.I.Cuza, nr.6, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Îngrijitor I: 0,50 post, 
-conform H.G.nr.286/23.03.2011 
actualizat. Concursul se va desfă-
şura la sediul Liceului Tehnologic 
Pătârlagele astfel: 1.Proba scrisă în 
data de 11.09.2018, ora 10.00; 2.
Proba  interv iu  în  data  de 
13.09.2018, ora 10.00. Condiţiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs şi a ocupării func-
ţiei contractuale: Pentru postul de 

îngrijitor I sunt: -studii: generale/
medii;  -vechime: peste 1 an 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Lice-
ului Tehnologic Pătârlagele. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului 
Tehnologic Pătârlagele, persoană de 
contact: Barea Stela, telefon: 
0768.274.700.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
infirmieră, pe durată nedetermi-
nată, pe următoarele locuri de 
muncă: -2 posturi vacante de infir-
mieră debutant, nivel studii medii/
generale la Secția chirurgie gene-
rală; -1 post vacant de infirmieră 
debutant, nivel studii medii/gene-
rale la Secția medicină internă; -1 
post vacant de infirmieră debutant, 
nivel studii medii/generale la Secția 
urologie; -1 post vacant de infir-
mieră debutant, nivel studii medii/
generale la Secția nefrologie; -1 post 
vacant de infirmieră debutant, nivel 
studii medii/generale la Secția 
nefrologie -compartiment dializă 
peritoneală; -1 post vacant de infir-
mieră, nivel studii medii/generale la 
Secția nefrologie. Condiţii specifice: 
a)pentru posturile de infirmieră 
debutant: -diplomă de şcoală gene-
rală sau diplomă de bacalaureat; b)
pentru postul de infirmieră: 
-diplomă de şcoală generală sau 
diplomă de bacalaureat; -curs de 
i n f i r m i e r e  o r g a n i z a t  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de 
infirmiere organizat de furnizori 
autorizați de Ministerul Muncii şi 
Justiției Sociale cu aprobarea Minis-
terului Sănătății -Direcția generală 
resurse umane şi certificare. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina în data de 14.09.2018, ora 
9.00 -proba scrisă şi în data 
19.09.2018, ora 9.00 -proba interviu. 
Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului,  până în data de 
31.08.2018 şi trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu documentele 
p r e v ă z u t e  l a  a r t . 7  d i n 
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obtine la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.

l Primăria Comunei Stelnica orga-
nizează în data de 31 august 2018, 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice temporar 
vacante de polițist local clasa III, 
Grad profesional Asistent, din 
cadrul Servicilui Poliție locală. 
Condiţii de participare: -Cetăţenie 
română; -Studii medii sbsolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice- 6 luni; 
-Atestat pază şi ordine; -Permis de 
conducere Cat.B; -Cunoştinţe 
minime de utilizare a calculatorului. 
Dosarul trebuie să conţină: 
-Diplomă studii absolvite; -Copie 
Carnet de munca sau Adeverinţă; 
-Fişă medicală sau adeverinţă medi-
cală; -Cazier judiciar; -Copie C.I.; 
-Copie acte Stare civilă; -Cerere 
part ic ipare concurs;  -Curi -
cullum-vitae. Dosarele de partici-
pare la concurs se depun în 
perioada cuprinsă între 20 august 
-27 august 2018. Selectarea dosa-
relor va avea loc pe data de 28 
august 2018, iar concursul se va 
desfăşura pe parcursul a două 
probe: proba scrisă 31 august 2018 
-orele 11.00 şi interviul -03 septem-
brie -orele 11.00. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei (secretariat) 
sau la telefon: 0243/361.785.

l Primăria Comunei Stelnica orga-
nizează în data de 19 septembrie 
2018, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante 
de inspector clasa I, Grad profesi-
onal Asistent, din cadrul Comparti-
mentului Urbanism. Condiţii de 
participare: -Cetăţenie română; 
-Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diploma, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -Vechime in specialitate a 
studiilor necesare exercitării func-
tiei publice- 1 (un) an; -Cunoştinţe 
minime de utilizare a calculatorului. 
Dosarul trebuie să conţină: 
-Diplomă studii absolvite; -Copie 
Carnet de munca sau Adeverinţă; 
-Fişă medicală sau adeverinţă medi-
cală; -Cazier judiciar; -Copie C.I.; 
-Copie acte Stare civilă; -Cerere 
participare concurs; -Curricu-
lum-vitae. Dosarele de participare 
la concurs se depun în perioada 
cuprinsă între 20 august -08 
septembrie 2018. Selectarea dosa-
relor va avea loc pe data de 14  
septembrie 2018, iar concursul se va 
desfăşura pe parcursul a două 
probe: proba scrisă 19 septembrie 
2018 -orele 11.00 şi interviul -21 
septembrie -orele 11.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
(secretariat) sau la telefon: 
0243/361.785.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, autografe, 
statuete, porțelan, diverse obiecte 
vechi, vederi vechi româneşti. 
D e p l a s a r e  l a  d o m i c i l i u . 
0751.221.166.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Proprietar. Vând 2 camere, 65 
mp, semidecomandat, mobilat , 
utilat, renovat , Scriitorilor – Braşov. 
0746/120.387.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând 3080 mp, teren intravilan, 
utilităţi în zonă, acte la zi, la 7 km 
de oraşul Pucioasa la 4 Euro/mp. 
0749/839.323.

l SC Ciserom SA, cu sediul în 
Municipiul Sebeş, Str.Dorin Pavel, 
nr.78, Județul Alba vinde prin 
licitație deschisă competitivă cu 
strigare următoarele active: 
1.Teren intravilan situat adminis-
trativ în Municipiul Sebeş, Str.
Dorin Pavel, nr.78, în suprafața de 
20.717 metri pătrați. 2.Teren intra-
vilan în suprafața de 2.547 metri 
pătrați, cu construcție metalică de 
404 mp situat administrativ în 
Municipiul Sebeş, Str.Dorin Pavel, 
nr.78. Persoanele interesate pot 
solicita informații suplimentare şi 
contra cost caietul de sarcini la 
urmatoarea adresă: ciserom@
c i s e r o m . r o  s a u  l a  f a x : 
0 2 5 8 / 7 3 1 . 1 4 6 ,  s a u  t e l . : 
0258/733.287- secretariat sau 
0752/240.009- secretariat.

DIVERSE
l SC Romco System SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul dezvoltarea 
SC Romco System srl prin constru-
irea unei hale de productie si 
dotarea cu echipamente perfor-
mante propus a fi amplasat în 
Comuna Corbu, str. Morii nr. 2, jud. 
Constanta. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Constanta – str. Unirii nr 
23, mun. Constanta, jud. Constanta 
zilnic intr orele 9 si 13 şi la sediul 
SC Romco System SRL din Bucu-
reşti Sectorul 3, B-dul Theodor 
Pallady, Nr. 50, lotul II, C21, între 
orele 09-14.30. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Constanta – str. Unirii nr 23, mun. 
Constanta, jud. Constanta, intre 
orele 9-13.

COMUNICATE
l Comunicat: S.C. Institutul de 
Cercetări în Transporturi „INCER-
TRANS” S.A. cu sediul în Bucu-
reşti, str. Calea Griviţei nr. 391-393, 
sector 1,  înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/17093/29.06.1993, având Cod 
Unic de Înregistrare: RO4282451, 
informăm  investitorii  şi acţionarii 
societăţii că, în conformitate  cu 
prevederile Regulamentului 
nr.5/2018 art.125 (2), Raportul 
pentru Semestrul I 2018 al S.C. 
Institutul de Cercetări în Transpor-
turi „INCERTRANS” S.A. a fost 
transmis  către A.S.F şi BVB- Piaţa 
AeRO. Acest raport poate fi 
consultat  la cerere la sediul socie-
tăţii din str. Calea Griviţei nr. 
391-393, sector 1, pe website-ul 
societăţii incertrans@incertrans.ro 
sau la adresa  www.bvb.ro la 
simbolul INCT. Informaţii supli-
mentare la telefon 0213162337. 
Consiliul de Administraţie al SC 
Institutul de Cercetări în Transpor-
turi “INCERTRANS” SA. Preşe-
dinte Adrian Stefanoiu.

LICITAŢII
l Anunţ de participare la proce-
dura de licitatie deschisa: Achizitie 
servicii de transport persoane in 
subteran – Sucursala Salina Praid. 
1. Societatea Naţională a Sării S.A. 
organizează procedura de achiziţie 
prin licitatie deschisa pentru inche-
ierea unui contract de prestari 
servicii de transport persoane in 
subteran – Sucursala Salina Praid. 
2. Legislaţia aplicabilă: ”Regula-
mentul privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor de achi-
ziţie de produse, servicii şi lucrări 
aplicabil în cadrul SNS SA”, care va 
fi pus la dispoziţia ofertanţilor 
împreună cu documentaţia de atri-
buire. 3. Procedura aplicata: licitatie 
deschisa. Achizitorul isi rezerva 
dreptul de a negocia  pretul de 
vanzare a serviciilor inainte de 
declararea ofertei castigatoare, 
conform art. 67, alin. 4 din Regula-
ment. Negocierea pretului va avea 
loc cu toti ofertantii declarati admi-
sibili si se va face prin depunerea in 
plic inchis a unei noi oferte finan-
ciare reduse, care va constitui baza 
negocierii.  Clasamentul va fi 
refacut (se va reaplica criteriul de 
atribuire - pretul cel mai mic), dupa 
depunerea noilor oferte financiare. 
4. Cod CPV: 60112000-6. 5. Valoare 
estimata: 6.600.000 leI fara TVA. 6. 
Durata contract: 36 luni. 7. Princi-
palul loc de prestare a serviciilor: 
sucursala SNS SA Salina Praid. 8. 
Termenul limită de primire a ofer-



IV ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Luni, 20 august 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

telor: 06.09.2018, ora 10.00. 9. 
Adresa la care se transmit ofertele: 
Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 5, 
sector 4, Bucuresti. 10. Limba de 
redactare a ofertelor: limba română. 
11. Data, ora şi locul deschiderii 
ofertelor: 06.09.2018, ora 11.00, 
Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, Etaj 
5, sector 4, Bucuresti. 12. Garanţia 
de participare: 130.000 lei. Garantia 
de participare va fi constituita 
conform indicatiilor din documen-
tatia de atribuire. 13. Perioada de 
timp în care ofertantul trebuie să îşi 
menţină oferta valabilă: 120 de zile. 
14. Criteriul de atribuire a contrac-
tului: cel mai scazut pret.  15. Docu-
mentatia de atribuire se poate 
obtine, incepand cu data publicarii 
prezentului anunt de participare. 
Informatii suplimentare puteti 
obtine la numarul de telefon: 021. 
317.89.81, 317.89.88, int. 9123, 
email anamaria.nastase@salrom.ro; 
sns@salrom.ro. Documentatia va fi 
pusa la dispozitia dumneavoastra 
prin e-mail, dupa primirea unei 
solicitari facuta in scris, datata, 
semnata si inregistrata. 

l  Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
2989/16.05.2017, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 29.05.2017, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite şi obli-
gaţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, 
pentru perimetrul Moldova Nouă - 
Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat la 
adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, 
nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 
0040-364-412631, fax: 0040-364-
412632, email: office@rtz.ro. Lici-
taţia se va desfăşura în data de 03 
Septembrie 2018, de la ora 10:00, la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Debitorul SC Bemati Cons 
S.R.L. societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1. Imobil situat in Busteni, str. 
Pescariei nr. 2E, judetul Prahova, 
compus din teren avand suprafata 
de 4112 mp si constructie edificata 
pa acesta « C1- Cladire Tehnico – 
administrativa » cu o suprafata 
construita la de 69 mp. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 84.750 
Euro. Pretul caietului de sarcini 
pentru imobilul aflat in proprie-
tatea SC Bemati Cons SRL este de 
1000 lei exclusiv TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru imobilul 

arata t  reprez inta  50% din 
valoarea exprimata in Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA. Partici-
parea la licitatie este conditionata 
de - consemnarea in contul nr. 
RO33 BREL 0002 0006 3407 0100 
deschis la Libra Internet Bank, 
Sucursala Ploiesti pana cel tarziu 
cu 2 zile inainte de sedinta de lici-
tatie ora 16.00, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei, - 
achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de Sarcini pentru 
proprietatea imobiliara, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliara, 
prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 30.08.2018 ora 
14:00, iar daca aceasta nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
1 3 . 0 9 . 2 0 1 8 ;  2 7 . 0 9 . 2 0 1 8 ; 
04.10.2018, ora 14:00. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, 
Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
r e l a t i i  s u n a t i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionarea apelati tel. : 
0753.999.028, dl Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Egea Prod SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1. Teren 
situat in Mun. Ploiesti, Str. Valeni, 
Nr. 31B, Judet Prahova, avand 
suprafata de 289 mp. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 24.280,00 
Euro exclusiv TVA; Pretul caietului 
de sarcini pentru imobil « teren » 
aflat in proprietatea Egea Prod SRL 
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. - 
Pretul de pornire al licitatilor 
pentru imobil, reprezinta 20% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, din 
Raportul de evaluare; Participarea 
la licitatie este conditionata de: - 
consemnarea in contul nr. RO09 
BACX 0000 0017 0621 9000 deschis 
la UniCredit Bank SA, pana la 
orele 14 am din preziua stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; - achi-
zitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini si a Regula-
mentelor de licitatie pentru proprie-
tatea imobiliara si mijloacele fixe de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliara si 
mijloacele fixe, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 
30.08.2018 ora 15:00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data 13.09.2018; 27.09.2018; 
04.10.2018; 11.10.2018, ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 

desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare cu un telefon in prea-
lab i l  d l .  Cr i s t i an  C iocan , 
0753.999.028. Anuntul poate fi 
vizualizat si pe site www.dinu-urse.
ro.

l Debitorul Vialis Edil SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1. Autotu-
rism Mercedes E 250 CDI, fabri-
catie 2012, pret pornire licitatie, 
10.710,00 Euro exclusiv TVA; 2. 
Autoturism Mercedes C 200 CDI, 
fabricatie 2005, pret pornire licitatie 
- 5.310,00 Euro exclusiv TVA; 3. 
Autoturism Skoda Octavia, fabri-
catie 2008, pret pornire licitatie - 
3.510,00 Euro exclusiv TVA; 4. 
Autoturism Dacia Logan MCV, 
fabricatie 2008, pret pornire licitatie 
- 1.800,00 Euro exclusiv TVA; 5. 
Autoturism BMW 320 D, fabricatie 
2000, pret pornire licitatie - 1.890,00 
Euro exclusiv TVA; 6. Autoturism 
Fiat Barcheta, fabricatie 1995, pret 
pornire licitatie - 1.620,00 Euro 
exclusiv TVA; 7. Mijloace fixe, apar-
tinand Vialis Edil SRL in valoare de 
70.134,30 Lei exclusiv TVA. Pretul 
Regulamentului de licitatie pentru 
autoturisme este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire al 
licitatilor pentru mijloacele fixe 
apartinand Vialis Edil SRL, repre-
zinta 100% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul 
de Evaluare pentru fiecare bun in 
parte; Pretul de pornire al licitatilor 
pentru autoturisme, apartinand 
Vialis Edil SRL, reprezinta 90% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun in parte, - listele 
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25; Partici-
parea la licitatie este conditionata 
de: - consemnarea in contul nr. 
RO16 BACX 0000 0017 0714 6000 
deschis la UniCredit Bank SA, 
pana la orele 14 am din preziua  
stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licita-
tiei; - achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini si Regu-
lamentului de licitatie pentru bunu-
rile din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar.  
Pentru autoturisme si mijloacele 
fixe, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 30.08.2018, ora 
11.00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
06.09.2018; 13.09.2018; 20.09.2018; 

27.09.2018, ora 11.00. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiesti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan.

l Debitorul SC De Fringhii 
Constructii Transporturi Daniel 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1. Stoc de marfa aflat in patrimo-
niul societatii  debitoare,  in 
valoarea de 105.487,13 Lei exclusiv 
TVA. Pretul de pornire al licitatilor  
reprezinta 35% din valoarea de 
piata exclusiv TVA aratat in 
Raportul de evaluare. Participarea 
la licitatie este conditionata de: - 
consemnarea in contul nr. RO76 
UGBI 0000 8020 0329 3RON 
deschis la Garanti Bank SA - Ag. 
Ploiesti Mihai Viteazul pana la 
orele 14 am din preziua  stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei,   - 
achizitionarea pana la aceeasi data 
a Caietelor de sarcini si a Regula-
mentelor de licitatie pentru propri-
etatile imobiliare si stocul de 
marfa, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru stocul de marfa 
prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 31.08.2018, ora 
15.00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
07.09.2018, 14.09.2018, 21.09.2018, 
28.09.2018, ora 15.00. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Elena Doamna, 
Nr. 44A, Jud. Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat 
si pe site www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Vigomarm SRL – in 
lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare urmatoarele: 1. Teren 
499mp + 1/100 cota indiviza teren 
4,023 mp. situat in Com. Barcanesti, 
Sat Tatarani, Jud. Prahova. Pret 
pornire licitatie 1.077,90 Euro 
exclusiv TVA; 2. Autoutilitara Dacia 
Pick – up Double Cab, proprietatea 
SC Vigomarm SRL, pret pornire 
licitatie – 1.044,00 Lei exclusiv TVA; 
3. Mijloace fixe si obiecte de inventar 
apartinand SC Vigomarm SRL  in 
valoare de 7.096,80 Lei exclusiv 

TVA. Pretul de pornire al licitatilor 
pentru teren, autoutilitara, mijloace 
fixe si  obiecte de inventar aparti-
nand SC Vigomarm SRL  reprezinta 
30% din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in 
parte, iar listele cu aceste bunuri pot 
fi obtinute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la lici-
tatie este conditionata de: - Consem-
narea in contul nr. RO51 BITR 
PH1R ON03 1682 CC01  deschis la 
Veneto Banca s.p.c.a Agentia 
Ploiesti pana la orele 14 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei ; - achizitionarea pana la 
aceeasi data a Regulamentelor de 
licitatie pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul lichi-
d a t o r u l u i  j u d i c i a r.  P e n t r u 
proprietatea imobiliara, autoutili-
tara, mijloacele fixe si obiectele de 
inventar prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 30.08.2018 ora 
16.00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
06.08.2018; 13.09.2018; 20.09.2018; 
27.09.2018, ora 16.00. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiesti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44 A, Jud. Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare cu un telefon in prea-
l a b i l  d l  C r i s t i a n  C i o c a n , 
0753.999.028. Anuntul poate fi vizu-
alizat si pe site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut Carnet de student 
aliberat de Universitatea Bucureşti 
- Facultatea de Inginerie Aerospa-
ţială, pe numele Sterie Maria 
Ştefania. Se declară nul.

l SC Avatar Software SRL, cu 
sediul in Bucureşti, Sector 4, str.
Gladiolelor, nr.17, J40/16401/2006, 
CUI: 19104681, anunț pierderea 
Certificatului de Înregistrare seria 
B, nr.3204577 eliberat la data de 
23.06.2016 de ONRC Bucureşti şi il 
declar nul.

l Pierdut certificat de reînnoire 
marca Meridian nr. 077063, aparţi-
nând SC Cafea Fortuna SRL, emis 
de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci. Îl declarăm nul.

l Pierdut supliment la Diploma 
seria A1 nr. 0064565 emisă de ASE 
Bucureşti, pe numele Bugescu 
Tatiana. Se declară nul.


