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OFERTE SERVICIU
l Angajam muncitori in constructii 
pentru strainatate. 0762219909.

l Easypay Production SRL anga-
jează tâmplar manual ajustor 
montator (COD COR 752210). 
Cerințe de ocupare a postului: studii: 
Certificat de calificare profesională 
nivel 3/ limbă străină: engleză. 
Programări interviu și test engleză la 
telefon: 0753.999.918.

l Regia Publica Locala a Padurilor 
Stejarul R.A. anunta scoaterea la 
concurs a unui post de padurar, post 
pe perioada nedeterminata. Conditii 
minime de studiu: -Studii medii 
silvice sau profesionale silvice absol-
vite cu diploma; Concursul se va 
desfasura in data de 02.08.2018, ora 
09, la sediul R.P.L.P. Stejarul R.A. 
din loc. Rupea, str. Cetatii, nr. 28, 
Jud. Brasov. Dosarele de concurs se 
vor depune la sediul R.P.L.P.Stejarul 
R.A. -compartiment resurse umane, 
pana la data de 26.07.2018, ora 16. 
Informatii suplimentare privind 
concursul se pot obtine la sediul 
R.P.L.P. Stejarul R.A. -compartiment 
resurse umane, dna. Barbatei Mirela 
si la tel 0268/260556.

l Academia de Studii Economice 
din București organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant, de execuţie pe 
perioadă nedeterminată: Direcţia 
S o c i a l ă / S e r v i c i u l  C a n t i n ă . 
Muncitor - bucătar: 1 post studii 
generale. Locul de desfășurare a 
concursului (probă practică): sala 
–Cant ina  Moxa  ASE,  data : 
03.08.2018, ora: 9.00. Data limită 
de depunere  a  dosarelor  de 
concurs: 25.07.2018, ora 12:00. 
Interviul se va desfașura în data de 
10.08.2018 ulterior afișării rezulta-
telor probei practice. Date contact 
secretar comisie concurs: Stamate 
Carmen Tel. 0213191900/653 sau 
298. Informaţii suplimentare găsiţi 
pe site – ul: http://resurseumane.
ase.ro

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și 
Inspecţie Socială Mehedinţi organi-
zează concurs în vederea ocupării 
unui post de expert extern, în afara 
organigramei, pe perioadă determi-
nată, care să facă parte din echipa de 
implementare  a  pro iectu lu i 
„INTESPO - Înregistrarea Tinerilor 
în Evidenţele Serviciului Public de 
Ocupare, contract de finanţare 
POCU/2/3/113589, astfel: • în data 
de  03.08.2018, ora 9:00 - proba 
scrisă; • în data de 08.08.2018, ora 
900 – interviul. Atât proba scrisă cât 
și interviul se vor desfășura în locaţia 
din Drobeta Turnu Severin, B-dul 
Carol I, nr.3.
 Condiţiile specifice pentru ocuparea 
postului: 1. Studii de specialitate: 

studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă - minim 3 ani; 
2. Vechime minimă – 2 ani. Formu-
larul de înscriere la concurs se poate 
descărca de pe site-ul Agenţiei Jude-
ţene pentru Plăţi și Inspecţie Socială 
Mehedinţi la secţiunea Cariere/
Noutăţi/Anunţuri diverse/Anunţuri 
de angajare. Dosarele se depun în 
perioada 13 iulie – 26 iulie 2018, 
după următorul program: de luni 
până joi între orele 08.30 – 16.00 și 
vineri între orele 08.30 - 13.30. Mai 
multe informaţii despre concurs se 
pot obţine de pe site-ul Agenţiei 
Judeţene pentru Plăţi și Inspecţie 
Socială Mehedinţi, la sediul institu-
ţiei sau la telefon 0252313860.

l Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Satu Mare organi-
zează concurs, în baza Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011, în vederea 
ocupării postului contractual vacant, 
de expert extern, în afara organi-
gramei, pe perioadă determinată, 
care să facă parte din echipa de 
implementare  a  pro iectu lu i 
„INTESPO -Înregistrarea Tinerilor 
în Evidențele Serviciului Public de 
Ocupare, contract de finanțare 
POCU/2/3/113589, astfel: -în data de 
03.08.2018, ora 9.00 -proba scrisă; -în 
data de 08.08.2018, ora 9.00 -inter-
viul. Atât proba scrisă, cât și interviul 
se vor desfășura în locația din Satu 
Mare, strada T.Vladimirescu, nr.8, 
judeţul Satu Mare, la sediul Agenției 
Județene pentru Plăți și Inspecție 
Socială Satu Mare. Condițiile speci-
fice pentru ocuparea postului: 1.
Studii de specialitate: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă- minim 3 ani; 2.Vechime 
minimă- 2 ani. Formularul de 
înscriere la concurs se poate descărca 
de pe site-ul Agenției Județene 
pentru Plăți și Inspecție Socială Satu 
Mare. Dosarele se depun în perioada 
13 iulie-26 iulie 2018 după următorul 
program: de luni până joi, între orele 
08.30-16.00, și vineri, între orele 
08.30-13.30. Mai multe informaţii 
despre concurs se pot obţine de pe 
site-ul Agenției Județene pentru Plăți 
și Inspecție Socială Satu Mare, la 
sediul instituţiei sau la telefon: 
0261.706.922, interior: 121.

l Serviciul Public de Administrare si 
Exploatare a Pietei Centrale Agroali-
mentare a Municipilui Campina 
anunta organizarea unui concurs la 
sediul sau din strada Republicii, Nr. 
16A, pentru ocuparea urmatorului 
post contractual vacant: ingrijitor in 
cadrul compartimentului adminis-
trativ (perioada nedeterminata; post 
destinat pentru barbati). Conditii 
necesare: • Minim studii generale; • 
Clinic sanatos si rezistenta in conditii 

de stres; • Programul concursului: 
07.08.2017, ora 10,00 / proba practica 
07.08.2017, ora 12,00 / interviu. 
Dosarele se depun la sediul institutiei 
din Str. Republicii, nr. 16A, comparti-
mentul resurse umane, pana in data 
de 30.07.2018. Persoana de contact: 
Filip Ecaterina / tel.: 0344-108513.

l Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Argeș organizează 
concurs în vederea ocupării unui 
post contractual temporar vacant de 
expert extern, în afara organigramei, 
pe perioadă determinată, care să 
facă parte din echipa de implemen-
tare a proiectului „INTESPO – Înre-
gistrarea Tinerilor în Evidențele 
Serviciului Public de Ocupare, 
c o n t r a c t  d e  f i n a n ț a r e 
POCU/2/3/113589, astfel: • în data 
de  03.08.2018, ora 9:00 -  proba 
scrisă; • în data de 08.08.2018, ora 
900 – interviul.  Atât proba scrisă cât 
și interviul se vor desfășura în locația 
din Pitești b-dul I.C. Brătianu nr. 38. 
Condiţiile specifice pentru ocuparea 
postului:  1. Studii de specialitate: 
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență- minim 3 ani; 
2. Vechime minimă – 2 ani; Formu-
larul de înscriere la concurs se poate 
descărca de pe site-ul AJPIS Argeș  
la secțiunea Anunțuri de angajare și 
promovare. Dosarele se depun în 
perioada 13 iulie – 26 iulie 2018, 
după următorul program: de luni 
până joi între orele 08.30 – 16.00 și 
vineri între orele 08.30 - 13.30. Mai 
multe informații despre concurs se 
pot obține de pe site-ul AJPIS Argeș 
(http://arges.mmanpis.ro/), la sediul 
instituției sau la telefon 0248222245.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Buzău, 
în temeiul H.G.nr. 286/23.03.2011 
Regulamentului - cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi (funcţie 
contractuală): 1 post vacant de 
executie (perioada nedeterminata) de 
INFIRMIERA debutant la Centrul 
de recuperare si reabilitare pentru 
persoane adulte cu handicap Stalpu, 
astfel: Dată limită depunere dosare, 
în data de 24.07.2018; Selecţia dosa-
relor, în data de 26.07.2018 ora 10.00; 
Proba practică, în data de 01.08.2018, 
ora 10.00; Interviu, în data de 
07.08.2018 ora 10.00. Condiții: scoala 
generala/scoala profesionala/liceu; 
certificat de absolvire a cursului 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 certificat de 
absolvire a cursului de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protec-
ţiei Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii-Direcţia generală resurse 
umane și certificare. Persoană de 
c o n t a c t :  N u t u  Ve r o n i -
ca-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de  24.07.2018, 
ora 16,30. Toate probele se desfa-
șoară la sediul instituţiei din mun. 
Buzău, strada Bistriţei nr.41,  jud. 
Buzău. Director Executiv, Dorobantu 
Loredana-Elena, SRUS, Moldoveanu 
Daniela-Cristina.

l Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Buzau, 
in temeiul HG nr. 286/23.03.2011 
Regulamentului -cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promo-
vare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
platit din fonduri publice, cu modifi-
carile si completarile ulterioare, 
organizeaza concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi (functie 
contractuala): 1 post inspector de 
specialitate (economist) S IA la 
Caminul pentru persoane varstnice 
Vintila Voda, astfel: data limita 
depunere dosare, in data de 
26.07.2018; selectie dosare in data de 
30.07.2018 ora 10; proba scrisa in 
data de 06.08.2018, ora 10; interviu 
in data de  10.08.2018 ora 10. 
Conditii: studii universitare de 
licenta absolvite cu diploma, 
respectiv studii superioare de lunga 
durata, absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalenta in ramura de 
stiinta-stiinte economice; vechime in 
specialitatea studiilor-7 ani; Persoana 
d e  c o n t a c t :  S p i n u  S i l v i a , 
tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse pana la data de 26.07.2018 
ora 16.30.  Toate  probele  se 
desfasoara la sediul institutiei din 
Mun. Buzau, strada Bistritei nr.41, 
jud.Buzau. Director Executiv, Lore-
dana Elena-Dorobantu, SRUS, 
Daniela Cristina-Moldovanu. 

l Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Buzau, 
in temeiul HG nr. 286/23.03.2011 
Regulamentului -cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzator functiilor 
contractuale si a criteriilor de promo-
vare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
platit din fonduri publice, cu modifi-
carile si completarile ulterioare, 
organizeaza concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi (functie 
contractuala): 1 post PSIHOLOG 
practicant la Serviciul de evaluare 

complexa a persoanelor adulte cu 
handicap, astfel: data limita depu-
nere dosare, in data de 26.07.2018; 
selectie dosare in data de 30.07.2018 
ora 10; proba scrisa in data de 
06.08.2018, ora 10; interviu in data 
de 10.08.2018 ora 10. Conditii: studii 
universitare de lunga durata absol-
vite cu diploma de licenta sau alt 
certificat echivalent in domeniul de 
licenta Psihologie; atestat de libera 
practiva sau aviz de exercitare a 
profesiei de psiholog practicant, 
eliberate in conditiile legii, de Cole-
giul National al Psihologilor din 
Romania; vechime in specialitatea 
studiilor-minim 1 an; Persoana de 
c o n t a c t :  C r i s t e a  I u l i a n a , 
tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse pana la data de 26.07.2018 
ora 16.30.  Toate  probele  se 
desfasoara la sediul institutiei din 
Mun.Buzau, strada Bistritei nr. 41, 
jud. Buzau. Director Executiv, Lore-
dana Elena-Dorobantu, SRUS, 
Daniela Cristina-Moldovanu.

l Anunţ de concurs. Direcţia Asigu-
rare Logistică Integrată scoate la 
concurs în vederea încadrării, pe 
perioadă nedeterminată, în condiţiile 
Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, 
republicată, H.G. nr.286/2011, H.G. 
nr.355/2007 și O.M.A.I. nr.291/2011, 
toate cu modificările și completările 
ulterioare, postul vacant de muncitor 
calificat IV-I (ospătar) de la Serviciul 
Hrănire -Clubul Excelsior București, 
prevăzut la poziția 570 din statul de 
organizare al direcției. Condiții 
specifice: studii gimnaziale și califi-
care în meseria de ospătar. Nu se 
solicită vechime în muncă și/sau în 
specialitate. Pentru înscriere, candi-
daţii vor prezenta dosarul de concurs 
secretarului comisiei de concurs, 
până la data de 26.07.2018, ora 
16.00, la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul Direcţiei Asigurare Logis-
tică Integrată, cu sediul în mun. 
București, str. Eforie nr.3, sector 5, 
corp B, et.1, camera 112, tel.: 
021.313.88.53 sau 021.303.70.80, int. 
30178. Concursul se va desfășura la 
sediul direcţiei din mun. București, 
str. Știrbei Vodă nr.24, sector 1 și va 
consta în susţinerea următoarelor 
probe: 1. Probă practică: 09.08.2018, 
ora 11.00; 2. Interviu:  
16.08.2018, ora 11.00. Relaţii supli-
mentare privind condiţiile de partici-
pare,  documentele necesare, 
bibliografia și tematica se pot obţine 
de pe pagina de internet a MAI, la 
adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul 
Resurse Umane al direcţiei, cu sediul 
în mun. București, str. Eforie nr.3, 
sector 5, în zilele lucrătoare, între 
o r e l e  1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0 ,  l a  t e l . 
021.313.88.53 sau 021.303.70.80, int. 
30178.

l Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Bihor organizează 
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concurs în vederea ocupării unui post 
contractual vacant de expert extern, 
conform HG nr.286/2011, în afara 
organigramei, pe perioadă determi-
nată, care să facă parte din echipa de 
implementare  a  pro iec tu lu i 
„INTESPO -Înregistrarea Tinerilor 
în Evidențele Serviciului Public de 
Ocupare, contract de finanțare 
POCU/2/3/113589, astfel: -în data de 
03.08.2018, ora 9.00 -proba scrisă; -în 
data de 08.08.2018, ora 9.00 -inter-
viul. Atât proba scrisă, cât și interviul 
se vor desfășura în locația din 
Oradea, str.Armatei Române, nr.1B. 
Condiţiile specifice pentru ocuparea 
postului: 1.Studii de specialitate: 
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență- minim 3 ani; 
2.Vechime minimă- 2 ani. Formu-
larul de înscriere la concurs se poate 
descărca de pe site-ul Agenției Jude-
țene pentru Plăți și Inspecție Socială 
Bihor, la secțiunea Cariere/Anunțuri 
diverse/Anunțuri de angajare. Dosa-
rele se depun în perioada 13 iulie-26 
iulie 2018, după următorul program: 
de luni până joi, între orele 08.30-
16.00, și vineri, între orele 08.30-
13.30. Mai multe informații despre 
concurs se pot obține de pe site-ul 
Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială Bihor, la sediul 
i n s t i t u ț i e i  s a u  l a  t e l e f o n : 
0359.405.279, int.112, secretar 
comisie de concurs: Popus Livia.

l Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Arad organizează 
concurs în vederea ocupării unui post 
de expert extern, conform HG 
286/2011, contractual vacant în afara 
organigramei, pe perioadă determi-
nată, care să facă parte din echipa de 
implementare  a  pro iec tu lu i 
„INTESPO” -Înregistrarea Tinerilor 
în Evidențele Serviciului Public de 
Ocupare, contract de finanțare 
POCU/2/3/113589, astfel: -în data de 
03.08.2018, ora 9.00 -proba scrisă; -în 
data de 08.08.2018, ora 9.00 -inter-
viul. Atât proba scrisă, cât și interviul 
se vor desfășura în locația din Arad, 

str.Horia, nr.7, corp B, cam.5. Condi-
ţiile specifice pentru ocuparea 
postului: 1.Studii de specialitate: 
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență- minim 3 ani; 
2.Vechime minimă- 2 ani. Formu-
larul de înscriere la concurs se poate 
descărca de pe site-ul Agenției Jude-
țene pentru Plăți și Inspecție Socială 
Arad, la secțiunea Cariere/Noutăți/
Anunțuri diverse/Anunțuri de anga-
jare. Dosarele se depun în perioada 
13 iulie-26 iulie 2018, după urmă-
torul program: de luni până joi, între 
orele 08.30-16.00, și vineri, între orele 
08.30-13.30. Mai multe informații 
despre concurs se pot obține de pe 
site-ul Agenției Județene pentru Plăți 
și Inspecție Socială Arad sau la sediul 
instituției, str.Horia, nr.7, corp B, 
cam.5, sau la telefon: 0257.280.157, 
int.105.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici, cu modificările 
și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru 
funcţie publică: Direcţia Buget 
Finanţe, Serviciul Buget Contabili-
tate, Programare și Urmărire Veni-
turi, Compartiment Analiză și 
Sinteză Bugetară: 1.un post funcție 
publică de execuție de inspector, clasa 
I, grad profesional principal. Condi-
ţiile de participare: -Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările și completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul Ştiințe economice; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 5 ani; -cunoștinţe IT -nivel 
mediu. Programul concursului: 

-Proba scrisă: 16.08.2018 -ora 11.00; 
-Interviul se susţine, de regulă, 
într-un termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Data și ora susţinerii inter-
viului se afișează o dată cu rezultatele 
la proba scrisă. În cadrul concursului 
se desfășoară probă suplimentară de 
testare a cunoștinţelor IT -nivel 
mediu; -13.08.2018 -ora 11.00 -susţi-
nere proba suplimentară; -12.07.2018 
-publicitate concurs. Concursul se va 
desfășura la sediul Consiliului Jude-
ţean Ialomiţa. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituţiei în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului, începând cu data de 
12.07.2018, ora 8.00, și până în data 
de 31.07.2018, ora 16.30. Date 
contact: telefon: 0243.230.200, 
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de 
contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Bussines Development Consul-
tant. Moore Stephens KSC este o 
firma independenta, membra a 
companiei Moore Stephens Internati-
onal, unul dintre liderii mondiali ce 
ofera servicii de consultanta in conta-
bilitate, audit si management. Candi-
datul ideal: -sa fie absolvent de studii 
superioare Administrarea Afacerilor/ 
Business Management; -sa detina 
cunostinte avansate ale pachetului 
Offi ce; -Cunoasterea limbii engleze 
la un nivel avansat; cunoasterea 
limbii germane; -Cel putin 4 ani de 
experienta in domeniu. Responsabili-
tati: -evaluarea eligibilitati clientilor, 
a ideilor de proiect; -intocmire Plan 
de afaceri - beneficiari privati 
-dezvoltarea de parteneriate si menti-
nerea relatiilor cu institutiile colabo-
ratoare. Pentru a aplica trimiteti CV 
la hr.bucharest@moorestephens-ksc.
ro citand „[name] - Consultant 
Management” in linia de subiect. 
Toate aplicarile vor fi tratate cu cel 
mai inalt grad de discretie.

l Institutul Naţional de Geronto-
logie și Geriatrie „Ana Aslan”, cu 
sediul în București, str.Căldărușani, 
nr.9, sector 1, București, cod fiscal: 
4283333, organizează concurs, în 
conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante contractuale, pe 
perioadă nedeterminată, cu respec-
tarea condiţiilor generale și specifice 
în vigoare: -1 post șef Serviciu, grad 
II (S), Serviciul de Management al 
Calităţii Serviciilor Medicale: 
diplomă de licenţă, vechime minim 5 
ani în specialitate, curs de pregătire 
în domeniul calităţii serviciilor medi-
cale, recunoscut de Ministerul Sănă-
tăţii, organizat de Şcoala Naţională 
de Sănătate Publică, Management și 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
București sau de Autoritatea Naţio-
nală pentru Calificări, experienţă în 
sistemul sanitar minim 5 ani; -1 post 

magaziner (M), Serviciul Adminis-
trativ: diplomă de bacalaureat, 
vechime minim 6 luni în activitate; -1 
post muncitor III telefonist (G), 
Personal deservire posturi fixe sediul 
central: școală generală, certificat de 
calificare pentru meseria de telefo-
nist, vechime minim 3 ani în activi-
tate. Condițiile generale de ocupare a 
posturilor sunt prevăzute la art.3 din 
HG nr.286/2011. Proba scrisă se va 
desfășura în data de 10.08.2018, ora 
10.00, și interviul în data 14.08.2018, 
ora 10.00, în str.Căldărușani, nr.9, 
Sector 1, București. Dosarele de 
concurs vor conține documentele 
prevăzute la art.6 din HG 286/2011 și 
se pot depune până la data de 
26.07.2018, ora 15.00, la sediul Insti-
tutului din str.Căldărușani, nr.9, 
Sector 1. Informaţiile referitoare la 
organizarea și desfășurarea concur-
sului, bibliografia și, după caz, tema-
tica, calendarul de desfășurare a 
concursului sunt afișate la sediul 
Institutului, pe pagina de internet: 
www.ana-aslan.ro și portalul: posturi.
gov.ro. Relații suplimentare la 
tel.031.805.93.01-05, int.123.

l Spitalul de Boli Cronice ”Sf. 
Luca” cu sediul in Bucuresti, sos. 
Berceni nr.12, sector 4, organizează, 
în data de 26.07.2018, 30.07.2018 si 
01.08.2018 concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție, vacante: -1 
post spalatoreasa; -2 posturi 
muncitor necalificat. Pentru a ocupa 
un post contractual vacant sau 
temporar vacant candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții 
generale, conform art.3 al Regula-
mentului -cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare: a) are cetă-
țenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba română, 
scris și vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d) 
are capacitate deplină de exercițiu; e) 
are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; f) îndeplinește condițiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru 

săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției contrac-
tuale sunt: -scoala generala; -fara 
vechime. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
Proba scrisă în 26.07.2018, ora 10.00 
-spalatoreasa si muncitor necalificat; 
Proba practica in 30.07.2018, ora 
09.00 -spalatoreasa si muncitor neca-
lificat; Interviul în 01.08.2018, ora 
09.00 -Spalatoreasa si muncitor neca-
lificat. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 20.07.2018 
până la ora 15:00. Conform art. 6 al 
Regulamentului -cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, pentru 
înscrierea la concurs candidații vor 
prezenta un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 1. 
cererea de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului autorității sau 
instituției publice organizatoare; 2. 
copia actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; 3. copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
și copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau 
instituția publică; 4. carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverințele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/ sau în specialitatea studi-
ilor, în copie; 5. cazierul judiciar sau o 
declarație pe propria răspundere că 
nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția pentru 
care candidează; 6. adeverință medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candi-
datului sau de către unitățile sanitare 
abilitate; 7. curriculum vitae. Adeve-
rința care atestă starea de sănătate 
conține, în clar, numărul, data, 
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numele emitentului și calitatea aces-
tuia, în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătății. În cazul în care 
candidatul depune o declarație pe 
proprie răspundere că nu are antece-
dente penale, în cazul în care este 
declarat admis la selecția dosarelor, 
acesta are obligația de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazi-
erului judiciar, cel mai târziu până la 
data desfășurării primei probe a 
concursului. Copia actului de identi-
tate, copiile documentelor de studii și 
carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea vor 
fi prezentate și în original în vederea 
verificării conformității copiilor cu 
acestea. Detalii privind condiţiile 
specifice și bibliografia de concurs 
sunt disponibile accesând pagina 
oficială. Relații suplimentare se obțin 
la sediul Spitalului de Boli Cronice 
Sf. Luca, cu sediul in Bucuresti, sos. 
Berceni nr.12, sector 4. Dosarul de 
concurs se va depune la Biroul 
RUNOS, tel: 0213343010/ 229, 
0213343074. Persoana de contact 
RUNOS -Ec. Traistaru Andreea. 
Înscrierea la concurs se va face pe 
post. În cazul nepromovarii concur-
sului, nu se elibereaza documentele 
depuse in dosarul de concurs.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere, liber, 
București, sector 4, lângă Palatul 
Parlamentului,  prețul pieței. 
0744/296883.

DIVERSE
l Subsemnata Constantinescu 
Valeria, cer scuze statului roman, 
Primariei municipiului Brasov si 
cetatenilor orasului Brasov, conform 
Ordonantei din 03.01.2018 a Parche-
tului de pe langa Judecatoria Brasov.

l SC Elbama Star SRL prin admi-
nistrator judiciar, anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare, respectiv: Dumper Moxi an de 
fabricatie 1999 la pretul de 36.321,35 
lei (fara TVA), Autoincarcator 
Ahlmann la pretul de 14.732,9 lei 
(fara TVA), Dumper Terex la pretul 
de 35.360 lei (fara TVA). Vanzarea la 
licitatie publica se efectueaza 
conform hotararii Adunarii Credito-
rilor din 30.08.2016, 16.02.2017, 

26.06.2017, 29.05.2018 si 10.07.2018. 
Pretul de pornire al licitatiei pentru 
fiecare bun mobil este in conformi-
tate cu regulamentul de participare 
la licitatie; pretul vanzarii este 
purtator de TVA. Licitatiile publice 
vor avea loc pe data de: 24.07.2018, 
31.07.2018, 02.08.2018, 16.08.2018 
orele 12.00 la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et.7. 
Conditiile de participare si relatii 
suplimentare la tel. 0344104525.

l Delgaz Grid S.A, prin Expert Serv 
SRL, cu sediul în mun. Târgu Mures, 
str. B-dul Pandurilor, nr. 42, jud. 
Mures, titular al proiectului: “Înlo-
cuire conducte si bransamente gaze 
naturale cu presiune redusă, pe 
strada Oltului, localitatea Băile 
Tusnad” propus a fi amplasat în loc. 
Băile Tusnad, str. Oltului, domeniu 
public, jud Harghita. Anunţă 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei de încadrare din 10 iulie 2018 – 
nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului  -  de  către 
A.P.M.Harghita în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul sus menţi-
onat. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului A.P.M.Harghita din Mier-
curea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, 
în zilele lucrătoare între orele 8,00 - 
16,00 (luni - joi), respectiv între orele 
8,00 - 14,00 -vineri, precum și la 
următoarea adresă de internet: www.
apmhr.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ. Fax: 0266-310041, 
e-mail: office@apmhr.anpm.ro.

l Mihai Groseanu, având domiciliul 
în orașul Bragadiru, Strada Oituz, 
nr.3, județul Ilfov, titular al progra-
mului “Întocmire PUZ în vederea 
măririi procentului de ocupare a 
terenului și ajustării retragerii față de 
limita posterioară cu scopul alinierii 
clădirii propuse la fațadele clădirilor 
vecine“, amplasat în Județul Ilfov, 
Orașul Bragadiru, nr. Cad. 122144, 
Tarla 23, Parcela 102/1, anunță 
publicul interesat asupra parcurgerii 
etapei de încadrare în cadrul ședinței 
Comitetului Special Constituit în 

data de 13.06.2018, urmând ca 
programul propus să fie supus proce-
durii de adoptare fără aviz de mediu. 
Observații/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov 
(021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440), în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
țului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, anunta prin 
prezenta, numirea acesteia in calitate 
de  administrator judiciar  a debi-
toarei Vizconsult Services SRL cu 
sediul in București Sectorul 4 Aleea 
Dealul Mitropoliei, Apartament: 3, 
Cod postal: 40163, CUI  19035565, 
J40/15046/2006, cu indeplinirea atri-
butiilor prevazute de legea 85/2014, 
conform  incheierii de sedinta  din 
data de 10.07.2018 pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII- a 
Civila in dosar nr. 16433/3/2016, prin 
care s-a dipus înlocuirea administra-
torul judiciar CII Pogreban Aliona 
cu administratorul judiciar  SP 
Evrika Insolvency IPURL.  

SOMAȚII
l Somatie Emisa in temeiul art. 130 
din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
p r o n u n t a t a  i n  d o s a r  n r. 
1104/246/2018 al Judecatoriei Ineu 
formulată de petenţii Belean Ştefan 
și Belean Elena, ambii domiciliaţi in 
sat. Chereluș, nr.428 com. Sicula, jud. 
Arad, prin care solicita constatarea 
dobandirii a dreptul de proprietate 
asupra cotei de 1/1 parti  în devăl-
mășie, respectiv în comunitate de 
bunuri asupra cotei de 10/12 părţi 
din imobilul teren intravilan inscris 
in CF nr. 307283 Şicula, nr. CF vechi 
288, Chereluș nr. top.526, teren intra-
vilan, categoria curţi –costrucţii, în 
suprafaţă de 1054 mp de sub A1, cu 
titlu de uzucapiune, de la decesul 
proprietarilor tabulari – defuncţii 
Ardelean Floare, născută Orădan, 
Ardelean Ioan, Ardelean Floare și 
Ardelean Vasile. Prezenta somaţie se 
afișează timp de o lună la sediul 
instanţei si la sediul Primăriei Şicula 
timp in care toţi cei interesati sa 
depună de îndată opoziţie ]n termen 
de o luna la Judecătoria Ineu. In caz 
contrar, se va trece la analizarea 
cererii petentilor cu privire la consta-
tarea dreptului lor de proprietate.        

LICITAȚII
l Primăria orașului Cernavoda 
organizează în data de 06/08/2018, 
ora 10:00, în sala de ședințe a Consi-
liului Local, licitație publică în 
vederea închirierii următoarelor 
spații: Spațiu – Etaj I, Corp C – Poli-
clinică din incinta Spitalului orășe-
nesc Cernavoda, în suprafaţă de 18 
mp, cu destinația Cabinet Medical 
Individual – specialitatea neurologie;

Spațiu – Etaj I, Corp C – Policlinică 
din incinta Spitalului orășenesc 
Cernavoda, în suprafaţă de 20,67 
mp, cu destinația Cabinet Medical 
Individual – specialitatea reumato-
logie; Spațiu – Etaj I, Corp C – Poli-
clinică din incinta Spitalului 
orășenesc Cernavoda, în suprafaţă 
de 18 mp, cu destinația Cabinet 
Medical Individual – specialitatea 
urologie. Caietul de sarcini poate fi 
ridicat de la Primăria orașului 
Cernavoda, Serviciul Administrație 
Publică, Fond Locativ, Comunicare 
și Arhivă, contra sumei de 20 lei, 
începând cu data de 12/07/2018. 
Ofertele pot fi depuse până pe data 
de 03/08/2018 ora 15:00, la Compar-
timentul Registratura, str. Dacia nr. 
3, Cernavoda. Relații suplimentare la 
tel. 0241 487176, persoană de contact 
Lupu Georgiana.

l Primaria orasului Cernavoda, str. 
Ovidiu nr.11, jud. Constanta, telefon/
fax 0241487121, 0241239578, 
primaria@cernavoda.ro, organizeaza 
in data de 01.08.2018, ora 10:00, lici-
tatie publica pentru vânzarea terenu-
rilor: - teren în str. Prundului Lot13, 
în suprafaţă de 598 mp, - teren în str. 
Prundului Lot14, în suprafaţă de 443 
mp; - teren în str. Prundului Lot15, în 
suprafaţă de 442 mp; - teren în str. 
Prundului Lot16, în suprafaţă de 443 
mp; - teren în str. Prundului Lot17, în 
suprafaţă de 437 mp; - teren în str. 
Prundului Lot18, în suprafaţă de 447 
mp; - teren în str. Prundului Lot27, în 
suprafaţă de 255 mp; - teren în 
Drum de Centura A, în suprafaţă de 
470 mp; - teren în Drum de Centura 
B, în suprafaţă de  470 mp; - teren în 
Drum de Centura Lot5, în suprafaţă 
de 592 mp; - teren în Drum de 
Centura Lot30, în suprafaţă de 464 
mp; - teren în Drum de Centura 
Lot22, în suprafaţă de 572 mp; - 
teren în Drum de Centura Lot21, în 
suprafaţă de  500 mp; - teren în 
Drum de Centura Lot23, în supra-
faţă de  635 mp - teren în Drum de 
Centura Lot24, în suprafaţă de  751 
mp; - teren în Drum de Centura 
Lot25, în suprafaţă de  503 mp; - 
teren în Drum de Centura Lot26, în 
suprafaţă de  503 mp. Persoanele 
interesate pot solicita caietul de 
sarcini, de la Serviciul Patrimoniu si 
Cadastru din cadrul Primariei, ince-
pand cu data de 13.07.2018. Data 
limita pentru solicitarea clarificarilor 
si cumpararea caietului de sarcini 
este 24.07.2018. Data pentru depu-
nerea ofertelor, la Centrul de Infor-
mare pentru Cetateni din cadrul 
Primariei, este de 31.07.2018, ora 
1500. Plicurile cu oferte se vor 
deschide in data de 01.08.2018, ora 
10:00, in sala 10 din cadrul Primariei 
Cernavoda. Persoana de contact – 
Cioară Mirela.

l S.C. Francigrin S.R.L. - în insol-
venta anunta vanzarea prin licitatie 

publica a bunului mobil, reprezen-
tand Autoutilitară Iveco Trakker, 
serie șasiu WJMJ3JSS40C205752, 
serie motor B4171F1711U68R4, 
număr de înmatriculare B-21-BEC, 
aflat in proprietatea debitoarei S.C. 
Francigrin S.R.L. - Resita. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 54.525 lei 
+ TVA, reprezentand 75% din pretul 
de evaluare. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud. Caras-Severin, telefon 
0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 
19.07.2017, orele 11.00, la sediul ales 
al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et. 2, ap. 21, jud. Caras - Severin.

l 1. Informaţii Generale privind 
concedentul: Comuna Lozna, având 
C.Î.F. 15676389, cu sediul în sat 
Lozna, str. Principală, nr. 95, comuna 
Lozna, judeţul Botoșani, telefon/ fax: 
+40 231626481, email: primaria_
lozna@yahoo.com; 2. Informaţii 
Generale privind obiectul concesi-
unii: Concesionarea pe o perioadă de 
25 ani a spaţiului în suprafaţă de 69 
m.p.– suprafaţă construită din 
imobilul Dispensarului uman Lozna 
și a terenului aferent în suprafaţă de 
457 m.p., situat în parcela cadastrală 
nr. 982, cartea funciară nr. 50725, 
aparţinând domeniului public al 
Comunei Lozna, judeţul Botoșani, în 
scopul înfiinţării și funcţionării unui 
„cabinet stomatologic”; 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire direct de la sediul Primăriei 
Comunei Lozna, judeţul Botoșani; 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire Primăria Comunei 
Lozna, judeţul Botoșani, telefon/fax: 
+40 231626481, biroul Secretarului 
Comunei. 3.3. Costul documentaţiei 
de atribuire: 100 lei și se va achita la 
casieria Primăriei. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 6 
August 2018, ora 15.00; 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 13 August 
2018, ora 15.00; 4.2. Adresa la care se 
depun ofertele: Primăria comunei 
Lozna, sat Lozna, str. Principală, nr. 
95, comuna Lozna, judeţul Botoșani; 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuire depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar în original și un exemplar 
în copie certificată; 5. Data și locul la 
care se desfășoară ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor:  14 August 
2018, orele 1000 la sediul Primăriei 
comunei Lozna, judeţul Botoșani. 6. 
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      Adplanner Studio                           Str. Gh. Pop de Basess nr. 25A, camera 2, sector 2.                             
Tel. 031.805.95.50.

Anunţuri Presa Scrisă Bd. Magheru Nr. 32-36, Anexa E, ap. 1, sector 1, 
Tel. 0767.195.285.

Argeşul Liber                                  Bd. Republicii Nr. 88, Piteşs. Tel. 0248-217.704.

Grup Licitaţii Publice SRL         Str. I.C Brăsanu Nr. 135, Brăila. tel. 0757.592.586. 

Calliope SRL                                   Str. Republicii Nr. 5 Ploieşs, Tel. 0244-514.052.
Curierul de Vâlcea                         Calea lui Traian nr. 125, Bl. SOCOM, Et. 3, Rm. Vâlcea 

Tel.  0250-732.325
Coris 2000                                       B-dul Chimiei Nr. 6, bl. D2, parter, Slobozia. 

Tel. 0243.23.11.83
Genin Media                               Bucureşs. Tel. 0722.609.887
Global Impex Distribuuon                 Calea Chişinaului Nr. 22, Iaşi. 0788.313.620
Grupul De Presă Român                  Şos. Mihai Bravu nr. 3, Sector 2. Tel. 021-252.63.01
In Media SRL                                   Str. Traian Grozavescu Nr 7, Braşov. Tel. 0268-549.712
Indicauv Media                                  Str. Ing. N. Teodorescu Nr. 41, Sector 6. 

Tel. 021-311.69.80
1st Klass Internauonal                        Str. 13 Septembrie Nr. 126, bl. P34, Sector 5. 

Tel: 021-411.75.67.
Manpres Distribuuon                       Pţa Presei Libere, nr. 1, Corp C, Parter, Cam. 11, Sector 1 

Tel. 021.312.48 .01
Maxim                                           Bd. Carol Nr. 35. Tel. 021-314.52.01
Metropolitan Maxpress ADV               Str. Madona Dudu, Bl.8, Et.P, Cam. 6. Craiova

Tel. 0768.44.11.33
Paper Ganet                                      B-dul Timişoara nr. 35, Sector 6. Tel. 021-746.57.62
Profesional Global Press                   Bd.  Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 3, ap. 69, Sector 4  
Telemedia Press                                 Str. Libertăţii Nr. 63, bloc A1- A3, Alexandria. 

Tel. 0247-317.738
Ziua Tomis                                          Str. Trandafirului Nr. 12, Constanţa. Tel. 0241-55.20.19

Anunţurile se preiau şi prin intermediul agenţiilor noastre partenere:VREI SĂ PUBLICI UN ANUNŢ ÎN 
JURNALUL NAŢIONAL?                   

NIMIC MAI SIMPLU!

Anunţul tău va fi publicat în ediţia naţională spărită în                
maximum 24 de ore!

Sună la numerele de telefon 0741.079.105 sau 021.208.75.01 
sau scrie la adresa de email micapublicitate@jurnalul.ro.

Denumirea, adresa instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor şi 
termenele pentru sesizare. Tribunalul 
Botoşani - Secţia Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal, Municipiul Boto-
şani, str. Maxim Gorki, Nr.8, Cod 
poştal 710171, judeţul Botoşani, 
telefon: 0231511739, conform Legii 
nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 9 Iulie 
2018.

l 1.Informaţii generale privind 
locatorul: Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, localitatea Ghiroda, 
comuna Ghiroda, cod: 307200, jud.
Timiş, telefon: 0256.205.201, 
0256.219.193, fax: 0256.287.406, 
e-mail: achiziţii.publice@primaria-
ghiroda.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii: închiri-
erea, în temeiul Legii nr.213/1998, 
privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, unui teren în suprafaţă de 
12mp în localitatea Ghiroda, 
comuna Ghiroda. 3.Informaţii 

privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia se ridică de la Regis-
tratura Primăriei Comunei Ghiroda 
şi se poate obţine începând cu data 
de 13.07.2018, între orele 08.00-
16.00, excepţie făcând zilele de 
vineri, când se poate obţine între 
orele 08.00-14.00. 3.1.Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar din docu-
mentaţia de atribuire după achitarea 
contravalorii acestuia la casieria 
Primăriei  Comunei Ghiroda. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul locato-
rului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei 
Comunei Ghiroda, strada Victoria, 
nr.46, Ghiroda. 3.3.Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
50 Lei caietul de sarcini şi 50 Lei 
taxa de participare se vor achita la 
cas ier ia  Pr imărie i  Comunei 

Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, 
Ghiroda. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea  clarificărilor: 27.07.2018, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 01.08.2018, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
oferte le :  Pr imăria  Comunei 
Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, 
Ghiroda, jud. Timiş, Comparti-
mentul Registratură -Relaţii cu 
Publicul. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
03.08.2018, ora 12.00, la Căminul 
Cultural Ghiroda, strada Victoria, 
nr. 48, Ghiroda, jud.Timiş. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Timiş, 
P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, etaj 1, Timi-
ş o a r a ,  t e l . 0 2 5 6 . 4 9 8 . 2 3 0 , 
0256.498.070, e-mail: tr-timis@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.07.2018. 

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional trans-
port marfă, eliberat de ARR Argeş, 
pe numele Ghizdaveţ Aurel, din 
comuna Godeni - Argeş. Se declară 
nul.

l Pierdut Certificat Constatator din 
Legea nr.359/2004 pentru activități la 
terți PFA Bessenyei Hajnalka, cu 
sediul profesional în Bucureşti, 
Sector 3, Aleea Fizicienilor, nr.22, 
Bloc 21A, scara A, et.4, ap24, 
CUI:26088813, F40/3707/28.06.2010. 
Îl declar nul.

l Pierdut polița de asigurare 
Omniasig VIG SA, seria D113974, 
gestionar POPA CORINA. O declar 
nulă.

l Societatea Soimar SRL, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub 
nr.J40/8445/16.06.2016, având CUI: 
36215710, declarăm pierdut certifi-
catul de înregistrare cu seria B 
nr.3204490. Îl declarăm nul.

l Pierdut autorizație DSVSA, nr. 
VA16668 din 26.03.2014, pentru 
unitatea denumită: Florenta New 
C o m p r o d e x i m  S . R . L ,  C U I : 
21685969. Declar nula.

l Pierdut cartelă tahograf, atestat 
CPI şi certificat de pregătire profe-
sională cu seria 0426488000, data 
de  va lab i l i ta te :  22 .11 .2017-
21.11.2022, aparţinând Năstase 
Petru Georgin, eliberate de ARR. 
Le declar nule.

l Pierdut permis, card tahograf, 
atestat transport marfă pe numele 
de Bolingher Arnold Patric. Nr. tel. 
0740.836.849.

l Pierdut dovadă circulaţie pe 
numele Oae Ştefan Adrian cu nr. 
1826978 seria C.U. eliberată în 
26.04.2018 de către DGPMB -BR 
SSR8 1 -2 -6. O declar pierdută.

l Pierdut livret militar nr. BI 
241512/ 27.01.1994, eliberat de 
CMJ Ilfov pe numele Dobre 
Daniel.


