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OFERTE SERVICIU
l SC Agora Invest Company 
SRL angajează personal cali-
ficat pentru decoraţiuni şi 
amenajări interioare. Tel. 
0770375623.

Loc de muncă la abator în 
Germania, pentru munci-
tori calificați și necalificați. 
FĂRĂ comision! FĂRĂ 
c u n o a ș t e r e a  l i m b i i 
germane! FĂRĂ experiență 
profesională! Salariul de 
început net min. 1.100Euro 
(depinde de postul ocupat). 
A p l i c ă  a c u m ! 
Tel.0733.445.599.

l U.M. 02122 Bucuresti orga-
nizeaza concurs  pentru 
ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, 
referent de specialitate gr.I in 
microstructura Securitate si 
sanatate in munca, protectia 
mediului si metrologie legala, 
cu o vechime in munca de 9 
a n i  s i  6  l u n i ,  a s t f e l : 
-17.09.2018, ora 10.30 -proba 
scrisa; -21.09.2018, ora 10.30 
-interviul; -data limita de 
d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r 
-07.09.2018, ora 15.00; Depu-
nerea dosarelor si organizarea 
concursului, se vor face la 
sediul U.M.02122 Bucuresti, 
Str.Institutul Medico-Militar, 
nr.3-5, Sector 1, Bucuresti, 
unde vor fi afisate si detaliile 
organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului, 
la telefon 021.319.60.06, 
int.184.

l Primăria Municipiului 
Dorohoi organizează concurs 
în data de 17.09.2018  orele 
10.00 proba scrisă şi în data de 
21.09.2018, interviul pentru 
ocuparea unei funcţii contrac-
tuale de execuție: -inspector de 
specialitate, debutant la 
Di rec ț ia  Admin i s t ra ț ia 
Piețelor şi a Oborului a Muni-
cipiului Dorohoi. Principalele 
cerinţe  obligatorii  de partici-
pare la  concurs; - Să îndepli-
nească  condițiile generale 
conform art. 3 al Regulamen-
tului –cadru aprobat  prin 
HGR 286/2011, modificată şi 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H G R 

1027/2014, -Studii superioare 
de scurtă durată, absolvite cu 
diploma de licență sau similar 
în domeniul   economic; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor: fără condiții de 
vechime. Dosarele de înscriere 
se pot depune la Comparti-
mentul resurse umane,  în 
termen de 10 de zile lucrătoare  
de la data publicării anun-
ţului, rspectiv până  pe data de  
07.09.2018,  orele  14,00.  
Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la Comparti-
mentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului 
D o r o h o i  s a u  l a  t e l . 
0231/610133, interior 113.

l Primăria Municipiului 
Dorohoi organizează concurs 
în data de 10.09.2018  orele 
10.00 proba scrisă şi în data 
de 14.09.2018,  interviul 
pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale de execuție, peri-
oadă determinată, respectiv, 
până pe data de 13.02.2021: - 
expert  comunicare grup 
țintă-specialist relații publice 
pentru proiectul Unității 
administrativ-teritoriale a 
M u n i c i p i u l u i  D o r o h o i 
“Comunitatea marginalizată 
Plevna - Dorohoi-program 
integrat de măsuri de inter-
venție(CMP-Dh), cod SMIS 
114921. Principalele cerinţe 
obligatorii de participare la 
concurs; - Să îndeplinească 
condițiile generale conform 
art. 3 al Regulamentului 
-cadru aprobat prin HGR 
286/2011,  modif icată ş i 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H G R  
1027/2014, -Studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diploma de  l icență  sau 
similar, -Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani; 
Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul 
resurse umane, în termen de 5  
zile lucrătoare  de la data 
publicării anunţului, respectiv 
până pe data de  31.08.2018, 
între orele 8,00 -  16,00.  
Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la Comparti-
mentul  resurse umane, din 
cadrul Primăriei Municipiului 
D o r o h o i  s a u  l a  t e l . 
0231/610133, interior 113.

l U.M. 02495 Bucureşti orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie de consilier clasa I 
grad profesional asistent în 
compartimentul planificare 
angajamente la serviciul plani-
ficare resurse la Direcţia plani-
ficare integrată a apărării. 
Concursul se organizează la 
sediul instituţiei şi constă în 
următoarele probe: -proba 
scrisă, în data de 24.09.2018; 
- i n t e r v i u l ,  î n  d a t a  d e 
28.09.2018. Detalii privind 
condiţiile specifice de partici-
pare la concurs, tematica şi 
bibliografia vor fi afişate la 
sediul instituţiei şi pe pagina 
web de Internet a departa-
mentului (www.dpap.mapn.
ro). Alte date necesare se pot 
obţine la tel. 0214023400 int. 
1011282. Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituţiei, 
Str. Izvor nr. 110, sector 5, 
Bucureşti, în termen de 20 de  
zile de la publicare şi trebuie 
să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la 
art.49 din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008 privind 
organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.

l Direcţia Generală pentru 
Administrarea Patrimoniului 

Imobiliar Sector 2 organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţ iei  publice de execuţie 
vacantă de consilier juridic, 
clasa I, grad profesional prin-
cipal în cadrul Biroului 
Juridic şi Resurse Umane. 
Condiții de ocupare: studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă: 
ştiinte juridice- 5 ani; alte 
condiții specifice: cunoştinţe 
Word, Excel- nivel mediu, 
testate prin probă suplimen-
tară, eliminatorie; promptitu-
dine şi eficienţă în efectuarea 
lucrărilor, confidențialitate; 
abilități de comunicare, capa-
citate de analiză şi sinteză, 
responsabilitate, corectitudine, 
conştiinciozitate, abilitatea de 
a lucra în echipă; exercită atri-
buţii care necesită frecvente 
deplasări în teren, în interiorul 
localităţii. Data probei supli-
mentare eliminatorii de testare 
a cunoştințelor PC– nivel 
mediu: 21.09.2018, ora 11.00. 
Data organizării probei scrise: 
25.09.2018, ora 10.00. Data 
organizării interviului: în 
termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Locul: str. Luigi 
Galvani nr.20, Sector 2, Bucu-
reşti. Dosarele de participare 

se depun la sediul instituției, 
până la data de 12.09.2018. 
Detalii privind condiţiile de 
participare, bibliografia, atri-
buțiile din fişa postului şi 
actele necesare înscrierii la 
concurs se afişează la sediul 
instituției şi pe pagina de 
internet www.invatamant-
sector2.ro ,  la  secţ iunea 
D.G.A.P.I./Anunturi/angajari. 
Relații suplimentare se pot 
obține la sediul direcției din 
str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 
2 ,  B u c u r e ş t i ,  t e l . / f a x 
021.212.15.44/ 021.212.11.39, 
int. 222, email: office@dgapi.
ro, persoana de contact: 
Bulumac Laura– inspector.

l Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare şi Încer-
cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de electri-
cian- 4 posturi. Obiectul prin-
cipal de activitate al ICMET 
Craiova este “Cercetare şi 
dezvoltare în alte ştiințe natu-
rale şi inginerie” (cod CAEN 
7219) şi este stabilit prin HG 
nr.81/11.02.1999, modificată 
prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea şi funcționarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare şi Încer-
cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a . 
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Concursul se va desfășura la 
sediul ICMET Craiova din 
B v d . D e c e b a l ,  n r. 1 1 8 A , 
C r a i o v a ,  î n  d a t a  d e 
27.09.2018, începând cu ora 
12.00. Data limită de depu-
nere a dosarului: 24.09.2018, 
ora 14.00. Metodologia de 
concurs, Regulamentul de 
desfășurare a concursului, 
Criteriile de evaluare, Atribu-
țiile funcției, etc. se obțin de 
pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro, sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul 
de telefon: 0747.034.859 (în 
intervalul orar 8.00-17.00) sau 
la adresa de e-mail nela@
icmet.ro

l Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-
cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de lăcătuș- 2 
posturi. Obiectul principal de 
activitate al ICMET Craiova 
este “Cercetare și dezvoltare 
în alte științe naturale și ingi-
nerie” (cod CAEN 7219) și 
e s t e  s t a b i l i t  p r i n  H G 
nr.81/11.02.1999, modificată 
prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea și funcționarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-
cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a . 
Concursul se va desfășura la 
sediul ICMET Craiova din 
B v d . D e c e b a l ,  n r. 1 1 8 A , 
C r a i o v a ,  î n  d a t a  d e 
27.09.2018, începând cu ora 
9.00. Data limită de depunere 
a dosarului: 24.09.2018, ora 
1 4 . 0 0 .  M e t o d o l o g i a  d e 
concurs, Regulamentul de 
desfășurare a concursului, 
Criteriile de evaluare, Atribu-
țiile funcției, etc. se obțin de 
pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro, sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul 
de telefon: 0747.034.859 (în 
intervalul orar 8.00-17.00) sau 
la adresa de e-mail nela@
icmet.ro.

l Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-
cări pentru Electrotehni-

c ă - I C M E T  C r a i o v a 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de  econo-
mist- 1 post. Obiectul prin-
cipal de activitate al ICMET 
Craiova este “Cercetare și 
dezvoltare în alte științe natu-
rale și inginerie” (cod CAEN 
7219) și este stabilit prin HG 
nr.81/11.02.1999, modificată 
prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea și funcționarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-
cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a . 
Concursul se va desfășura la 
sediul ICMET Craiova din 
B v d . D e c e b a l ,  n r. 1 1 8 A , 
C r a i o v a ,  î n  d a t a  d e 
28.09.2018, începând cu ora 
9.00. Data limită de depunere 
a dosarului: 24.09.2018, ora 
1 4 . 0 0 .  M e t o d o l o g i a  d e 
concurs, Regulamentul de 
desfășurare a concursului, 
Criteriile de evaluare, Atribu-
țiile funcției, etc. se obțin de 
pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro, sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul 
de telefon: 0747.034.859 (în 
intervalul orar 8.00-17.00) sau 
la adresa de e-mail nela@
icmet.ro.

l Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-

cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de inspector 
resurse  umane-  1  post . 
Obiectul principal de activitate 
al  ICMET Craiova este 
“Cercetare și dezvoltare în alte 
științe naturale și inginerie” 
(cod CAEN 7219) și este 
s t a b i l i t  p r i n  H G 
nr.81/11.02.1999, modificată 
prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea și funcționarea 
Institutului Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare și Încercări 
pentru Electrotehnică-ICMET 
Craiova. Concursul se va 
desfășura la sediul ICMET 
Craiova din Bvd.Decebal, 
nr.118A, Craiova, în data de 
28.09.2018, începând cu ora 
12.00. Data limită de depunere 
a dosarului: 24.09.2018, ora 
14.00. Metodologia de concurs, 
Regulamentul de desfășurare 
a concursului, Criteriile de 
evaluare, Atribuțiile funcției, 
etc. se obțin de pe pagina web 
a institutului: www.icmet.ro, 
sau de la sediul unității. Infor-
maţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon: 
0747.034.859 (în intervalul 
orar 8.00-17.00) sau la adresa 
de e-mail nela@icmet.ro.

l Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-

cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de muncitor 
n e c a l i f i c a t  ( f e m e i e  d e 
serviciu)- 2 posturi. Obiectul 
principal de activitate al 
ICMET Craiova este “Cerce-
tare și dezvoltare în alte științe 
naturale și inginerie” (cod 
CAEN 7219) și este stabilit 
prin HG nr.81/11.02.1999, 
m o d i f i c a t ă  p r i n  H G 
nr.1495/2008, privind organi-
zarea și funcționarea Institu-
t u l u i  N a ţ i o n a l  d e 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-
cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a . 
Concursul se va desfășura la 
sediul ICMET Craiova din 
B v d . D e c e b a l ,  n r. 1 1 8 A , 
C r a i o v a ,  î n  d a t a  d e 
02.10.2018, începând cu ora 
9.00. Data limită de depunere 
a dosarului: 24.09.2018, ora 
1 4 . 0 0 .  M e t o d o l o g i a  d e 
concurs, Regulamentul de 
desfășurare a concursului, 
Criteriile de evaluare, Atribu-
țiile funcției, etc. se obțin de 
pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro, sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul 
de telefon: 0747.034.859 (în 
intervalul orar 8.00-17.00) sau 

la adresa de e-mail nela@
icmet.ro.

l Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-
cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de frezor 
universal- 1 post. Obiectul 
principal de activitate al 
ICMET Craiova este “Cerce-
tare și dezvoltare în alte științe 
naturale și inginerie” (cod 
CAEN 7219) și este stabilit 
prin HG nr.81/11.02.1999, 
m o d i f i c a t ă  p r i n  H G 
nr.1495/2008, privind organi-
zarea și funcționarea Institu-
t u l u i  N a ţ i o n a l  d e 
Cercetare-Dezvoltare și Încer-
cări pentru Electrotehni-
c ă - I C M E T  C r a i o v a . 
Concursul se va desfășura la 
sediul ICMET Craiova din 
B v d . D e c e b a l ,  n r. 1 1 8 A , 
C r a i o v a ,  î n  d a t a  d e 
01.10.2018, începând cu ora 
9.00. Data limită de depunere 
a dosarului: 24.09.2018, ora 
1 4 . 0 0 .  M e t o d o l o g i a  d e 
concurs, Regulamentul de 
desfășurare a concursului, 
Criteriile de evaluare, Atribu-
țiile funcției, etc. se obțin de 
pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro, sau de la sediul 
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unității. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numărul 
de telefon: 0747.034.859 (în 
intervalul orar 8.00-17.00) sau 
la adresa de e-mail nela@
icmet.ro

l În conformitate cu prevede-
rile Legii nr.95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi completările 
u l t e r ioare ,  ş i  a l e  OMS 
nr.284/2007, privind apro-
barea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a 
concursurilor /examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director 
din spitalele publice, modificat 
de art.1 din OMS nr.954/2017, 
Spitalul Municipal „Costache 
Nicolescu”, cu sediul în 
D r ă g ă ş a n i ,  s t r a d a  D r.
Bagdasar, nr.2, judeţul Vâlcea, 
organizează concurs /examen 
pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director 
a l  u n i t ă ţ i i ,  d u p ă  c u m 
urmează: -1 post de director 
financiar-contabil. La concurs 
/examen se pot înscrie candi-
daţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale şi 
specifice. Criteriile generale 
sunt următoarele: a)au domi-
ciliul stabil în România; b) nu 

au fost condamnaţi definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care i-ar face incom-
patibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; c) au o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele: 1. sunt 
absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, 
cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în profil economic; 
2. au cel puţin 2 ani vechime 
în specialitatea studiilor. 
Concursul/ examenul pentru 
ocuparea funcţiei de director 
financiar-contabil al unităţii se 
va organiza în  data de 
17.09.2018, ora 11.00 -proba 
scrisă, respectiv data de 
18.09.2018, ora 10.00 -susţi-

nere orală a proiectului de 
s p e c i a l i t a t e ,  d a t a  d e 
19.09.2018, ora 10.00 -inter-
viul de selecţie, la sediul 
unităţii. Data-limită până la 
care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
07.09.2018.  Bibliografia 
pentru concurs/ examen şi 
temele-cadru pentru proiectul 
de specialitate se afişează la 
sediul Spitalului Municipal 
„Costache Nicolescu” Drăgă-
şani şi se publică pe site-ul 
spitalului: www.smcnd.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  l a  t e l e f o n u l : 
0250.812.201, interior: 110 
-Insp.Toşu Silvia -Biroul 
Resurse Umane.

l Direcţia Judeţeană de 
Statistică Vâlcea, cu sediul în 
municipiul Râmnicu Vâlcea, 
bulevardul Nicolae Bălcescu, 
nr.1, judeţul Vâlcea (telefon: 
0 2 5 0 . 7 3 9 . 0 2 0 ,  f a x : 
0250.702.892), în conformitate 
cu prevederile legale, scoate la 
concurs 1 (un) post vacant, 
funcţie publică de execuţie, în 
cadrul Serviciului de cercetări 
statistice în gospodăriile popu-
laţiei, întreprinderi şi exploa-
taţii agricole: -inspector, clasa 
I, gradul profesional asistent. 
Condiţii de participare: -studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 

de licenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 1 (unu) an. 
Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul Direcţiei Judeţene de 
Statistică Vâlcea, judeţul 
Vâlcea, respectiv în perioada 
24 august 2018-12 septembrie 
2018, inclusiv, ora 12.00. 
Dosarul  de înscriere  la 
concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, modificată şi 
completată de HG nr.
761/2017. Concursul se orga-
nizează la sediul Direcţiei 
Judeţene de Statistică Vâlcea, 
judeţul Vâlcea, în zilele de: 
-proba scrisă: 24 septembrie 
2018, ora 10.00; -interviul: 27 
septembrie 2018, ora 12.00.

l Agenția Județeană pentru 
Plăți şi Inspecție Socială Arad 
organizează  concurs  în 
vederea ocupării unui post de 
expert extern, conform HG 
nr.286/2011, contractual 
vacant în afara organigramei, 
pe perioadă determinată, care 
să facă parte din echipa de 
implementare a proiectului 
„INTESPO” -Înregistrarea 
Tinerilor în Evidențele Servi-
ciului 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 17.09.2018, ora 9.00- 
proba scrisă; -în data de 
21.09.2018, ora 9.00- interviul. 
Atât proba scrisă, cât şi inter-
viul se vor desfăşura în locația 
din Arad, str.Horia, nr.7, corp 
B, cam.5. 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. 
Formularul de înscriere la 
concurs se poate descărca de 
pe site-ul Agenției Județene 
pentru Plăți şi Inspecție 
Socială Arad, la secţiunea 
Anunțuri diverse/Anunțuri de 
angajare. Dosarele se depun în 
perioada 27.08-07.09.2018, 
după următorul program: de 
luni până joi, între orele 09.00-
16.00, şi vineri, între orele 
09.00-13.00. Mai multe infor-
mații despre concurs se pot 
obține de pe site-ul Agenției 
Județene pentru Plăți şi 
Inspecție Socială Arad sau la 
sediul instituției, str.Horia, 
nr.7, corp B, cam.5, sau la 
telefon: 0257.280.157, int.105.

l Primăria Municipiului 
Târnăveni, judeţul Mureş, 
organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de 
execuție, Creşă: -1 post -infir-
mieră. Condiţii necesare 
ocupării postului vacant: 
Condiții generale: poate ocupa 
un post vacant sau temporar 
vacant persoana care îndepli-
neşte condiţiile prevăzute la 
art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat 
superioare a personalului 
contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi 
completări le  ulter ioare, 
aprobat  prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011. 
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Condiţii specifice: -studii gene-
rale sau medii atestate cu 
diplomă de absolvire sau echi-
valentă; -cu sau fără vechime 
în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului. Pentru 
înscrierea la concurs, candi-
daţii vor prezenta un dosar de 
concurs care va conţine docu-
mentele prevăzute la  art.6 din 
HGR nr.286/2011. Concursul 
constă din 2 probe şi se va 
desfăşura conform calenda-
rului: -Termenul-limită de 
depunere a dosarelor de 
înscriere este de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anun-
țului, la sediul instituției, P-ţa 
Primăriei, nr.7, Municipiul 
Târnăveni; -proba scrisă: în 
data de 17.09.2018, ora 10.00, 
la sediul instituţiei; -interviul: 
în data 19.09.2018, ora 10.00, 
la sediul instituţiei. Persoană 
de contact: d-na Salahub Cris-
t ina ,  cons i l i er,  t e lefon : 
0265.443.400, int.35.

l Comuna Dorna Candre-
nilor, cu sediul în localitatea 
Dorna Candrenilor, nr.85, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs ,  conform Legi i 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
-consilier, clasa I, gradul 
profesional superior, funcţie 
pub l i că  de  e xe c uţ i e  l a 
Compartimentul Cadastru 
urbanism, fond funciar, deru-
lare proiecte, achiziții publice 
din Aparatul de specialitate al 
primarului comunei Dorna 
Candrenilor; -Număr posturi: 
1. Concursul se va desfăşura 
la sediul Primăriei Comunei 
Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava, astfel: -Proba scrisă 
în data de 24.09.2018, ora 
10.00; -Interviul în data de 
26.09.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
l icenţă sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: 9 ani. Candidaţii vor 

depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor, 
judeţul Suceava. Relaţii supli-
mentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: La sediul 
instituțieI: Primăria Comunei 
Dorna Candrenilor, judeţul 
Suceava. Persoană de contact: 
Candrea Irina Speranța- 
secretar comună, telefon/fax: 
0230.575.005, e-mail: prima-
riadc@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Nr.1 
Deleni, cu sediul în localitatea 
Deleni, judeţul Vaslui, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următorului post 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată şi completată de 
HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: post vacant contrac-
tual- administrator financiar, 
0,5 normă, perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii superioare 
economice  abso lv i te  cu 
diplomă de licență; -vechime 
în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: 1 an. 
Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: -Proba 
scrisă: data de 17.09.2018, ora 
9.00; -Proba interviu: data de 
21.09.2018, ora 9.00. Data-li-
mită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 

zile lucrătoare de la afişare, la 
sediul instituţiei. Date contact: 
secretar Cârlan Angelica, 
telefon: 0745.682.996.

l Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă, cu sediul în locali-
tatea Giurgiu, B-dul Mihai 
Viteazu, nr.4, judeţul Giurgiu, 
organizează concurs, conform 
HG nr.286/23.03.2011, pentru 
ocuparea unui post contrac-
tual temporar vacant de 
economist I, perioadă determi-
nată,  la  s taţ ia  centrală 
Giurgiu. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: studii superioare 
economice de lungă durată cu 
diplomă de licenţă, vechime 
minimă în specialitate 3 ani şi 
6 luni, cunoştinţe operare PC/
Word/Excel. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituţiei 
în data de 10.09.2018, ora 
10.00, proba scrisă, iar inter-
viul în data de 12.09.2018, ora 
10.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs până la de 31.08.2018, 
ora 12.00. Bibliografie şi relaţii 
suplimentare la sediul institu-
ţiei, telefon: 0246.212.020, 
i n t e r i o r :  1 6 ,  m o b i l : 
0731.137.120, e-mail: runos@
sjagiurgiu.ro, persoană de 
contact: Stănescu Doiniţa.

l Instituţie de Interes Public 
Pieţe Târguri şi Oboare Rm.
Sărat, cu sediul în localitatea 
Rm.Sărat ,  s t rada Piaţa 
Halelor, bl.9, sc.A, ap.5, 

judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
Numele funcţiei: muncitor 
calificat-electrician. Număr 
posturi :  1,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 17.09.2018, 
ora 10.00; -Proba practică în 
data de 18.09.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
18.09.2018, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii cu diplomă bacalaureat; 
-vechime: 3 ani în domeniu; 
-apt medical, cunoscător limba 
română, fără cazier judiciar, 
experienţă în lucru cu insta-
laţii electrice de înaltă şi joasă 
tensiune. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la 
sediul IIPPTO Rm.Sărat. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
IIPPTO Rm.Sărat, persoană 
de contact: Tudorache Marian, 
telefon/fax: 0238.563.126 (de 
luni până vineri, între orele 
08.00-16.00), e-mail: piatarm-
sarat@yahoo.com.

l Serviciul Public de Admi-
nistrare a Sistemului Integrat 

de Management al Deşeurilor 
din Judeţul Satu Mare, cu 
sediul în localitatea Satu 
Mare, strada P-ţa 25 Octom-
brie, numărul 1, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 
-operator staţie sortare, 1 post, 
conform Hotărârii de Guvern 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
practică (probă unică) în data 
de 21.09.2018, ora 9.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
studii medii/ generale + curs 
de calificare de maşinist la 
maşini pentru terasamente; 
-vechime în muncă: 5 ani; 
-vechime în specialitate: 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul 
SPASIMD Satu Mare, P-ţa 25 
Octombrie, nr.1, judeţul Satu 
Mare. Relaţii suplimentare la 
sediul: SPASIMD Satu Mare, 
P-ţa 25 Octombrie, nr. 1, 
judeţul Satu Mare, persoană 
de contact: Tătaru Rodica, 
telefon: 0752.226.917.          

l Agenția pentru Întreprin-
deri Mici şi Mijlocii, Atragere 
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de Investiții şi Promovare a 
Exportului Timişoara, cu 
sediul în Timişoara, județul 
Timiş, Bld.Eroilor de la Tisa, 
nr.22, organizează concurs în 
temeiul art.57 din Legea 
nr.188/1999 pentru ocuparea 
următoarei funcții publice de 
execuție vacante: -1 post 
corespunzător funcţiei publice 
de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional superior, în 
cadrul Serviciului Politici 
Implementare Programe 
pentru IMM. Condiţiile speci-
fice prevăzute în fişa postului 
corespunzătoare funcţiilor 
publice de execuţie vacante 
pentru care se organizează 
concursul de recrutare: -Studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor inginereşti, 
ştiinţelor sociale, ramuri 
-administrative/economice/ 
juridice/sociologie/ psihologie/
ştiinţe comportamentale; 
-Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 
ani în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice. Concursul se va 
desfăşura în 25.09.2018-
27.09.2018 la sediul Agenției 
pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Atragere de Investiții 
şi Promovare a Exportului 
Timişoara. Probele de concurs 
se vor desfăşura astfel: -Proba 
scrisă: 25.09.2018, ora 10.00; 

-Interviul: 27.09.2018, ora 
14.00. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Agenției pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Atragere de Investiții  şi 
Promovare a Exportului Timi-
şoara, cu sediul în loc.Timi-
şoara, Bld.Eroilor de la Tisa, 
nr.22. Relații suplimentare se 
depun la sediul Agenției 
pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Atragere de Investiții 
şi Promovare a Exportului 
Timişoara ,  t e le fon/ fax : 
0256.292739, e-mail: oficiuti-
misoara@imm.gov.ro. Condi-
țiile de participare şi de 
desfăşurare ale concursurilor, 
bibliografia şi alte date nece-
sare sunt afişate la sediul insti-
tuției, persoană de contact: 
Argane Cosmin, consilier 
superior.

l Administraţia Spitalelor şi 
Serviciilor Medicale Bucureşti, 
cu sediul în Bucureşti, Str.Sf. 
Ecaterina, nr.3, sector 4, 
scoate la concurs următoarele 
posturi contractuale vacante 
pentru reţeaua cabinetelor 
medicale şcolare stomatolo-
gice: 20 posturi de asistenţi 
medicali generalişti principali 
cu studii postliceale; 26 
posturi de asistenţi medicali 
generalişti cu studii postli-
ceale. Proba scrisă se va desfă-
şura în data de 17.09.2018, iar 
proba de interviu în datele de 
21.09.2018 şi 24.09.2018; ora şi 

locul de desfăşurare al concur-
sului (proba scrisă şi proba de 
interviu) vor fi anunţate pe 
site-ul www.assmb.ro în data 
de 14.09.2018 respect iv 
18.09.2018. Termenul limită 
de înscriere va fi data de 
07.09.2018, ora 14.00, dosarul 
de concurs urmând să fie 
depus la secretariatul Admi-
nistraţiei Spitalelor si Servici-
ilor Medicale Bucureşti. 
Înscrierea candidaţilor se va 
face pe post. Informaţii supli-
mentare privind înscrierea şi 
participarea candidaţilor la 
concurs se pot obţine de la 
sediul instituţiei la Serviciul 
Resurse Umane sau la telefon 
021.310.10.59.

CITAȚII  
l SC Agro Dan Cris Nord Est 
SRL este citat la Judecătoria 
Iaşi, complet 38, pentru data 
de 28.09 2018, ora 8.30, în 
dosar nr. 12097/245/2018, în 
proces cu SC Demo Idil 
Construct SRL, având ca 
obiect OUG 119/2007.

l Se citează numita Saturn 
Codreanu Elena din Mun. 
Petroşani, în dosar numărul 
3171/278/2015, emis de către 
Judecătoria Petroşani, având 
ca obiect hotărâre care sa ţină 
loc de act autentic disjungere 
dos. 10223/278/2009 în proces 
cu Ardeleanu Ioan, cu termen 
de judecată  la  data  de 
05.09.2018.

l Numitul  Roi tan I l ie 
Coloman, cu ultimul domi-
ciliu în Baia Mare, str. 16 
Februarie, nr.13, jud. Mara-
mureş, este chemat la data de 
19.10.2018 la Judecătoria Baia 
M a r e  î n  d o s a r  n r . 
243/307/2017, în calitate de 
intimat, în proces cu numiții 
Roitan Irina şi Roitan Zsolt 
pentru declararea judecăto-
rească a morții.

l Ghiorghe Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna 
Vedea, sat Meri, este citată la 
Judecătoria Roşiorii de Vede 
în dosar nr. 755/292/2018 
pentru succesiune la termenul 
din 18.09.2018.

l Eparu Gabrie la  es te 
chemată la  Judecătoria 
Slobozia la data de 18.10.2018, 
în dosarul nr. 1850/312/2018, 
având ca obiect divorţul, de 
către Eparu Marian.

l Numiţii Găină Nelu, domi-
ciliat în Bucureşti, Bd. Camil 
Ressu nr. 76, bl. S1B-S1C, sc. 
1, ap. 11, sector 3 şi fără forme 
legale în com. Albeşti, str. 
Dealului nr. 2, jud. Ialomiţa şi 
Oprea Elena, domiciliată în 
Bucureşti, str. Petre Ispirescu 
nr. 27, bl. M199, sc. 1, ap. 4, 
sector 5 şi fără forme legale 
Bucureşti, str. Prisaca Dornei 
nr. 8, bl. D6, sc. 1, apt. 222, 
sector 3, sunt citaţi la Tribu-
nalul Bucureşti -Secţia a II-a 
Contencios Administrativ şi 
Fiscal în ziua de miercuri, 

1 2 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  o r a  0 8 : 3 0 , 
C o m p l e t  C 3  F o n d - C A , 
camera 223, în calitate de 
chemaţi în garanţie în dosarul 
nr. 27035/3/2017, având ca 
obiect pretenţii suma de 
259326,37 lei, cerere formu-
lată de către S.C. Eastern 
Europe Logistics & Manage-
ment S.R.L, în calitate de 
reclamantă, în contradictoriu 
cu Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în calitate de 
pârâtă.

DIVERSE  
l Semrom Oltenia SA anunță 
publicarea pe site-ul societății 
www.semromoltenia.ro a 
Raportului financiar semes-
trial pentru semestrul I al 
anului 2018.

l SC Nicomar Company 
Impex Srl cu sediu în str. 
Şoseaua Alexandriei, nr.195B, 
sector 5 Bucureşti, înregistrată 
la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu 
CUI nr. RO13494895, infor-
mează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea de Restau-
rant desfăşurată în Bucureşti, 
Şoseaua Alexandriei nr.195B 
sector 5. Informaţiile la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti din sector 
6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii- în 
spatele benzinăriei LUKOIL), 
între orele 9-12, de luni până 
vineri. Propuneri sau contes-
taţii se pot depune la sediul 
APM Bucureşti în termen de 
10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l Mares Alexandru din 
Valenii de Munte, str. George 
Enescu nr.4, Prahova, in cali-
tate de titular al planului „puz 
modificator, Nuci, sat Merii 
Petchii, Ilfov, T21; T22/1, 
P155, 156, 157, 160, 165/1-
165/43- HALE depozitare, 
productie, servicii, birouri „, 
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu 
pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a 
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planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei de Protectie a 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, 1 , sector 6, luni-joi 
intre 9.00-11.00. Observatii/ 
comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la sediul 
A.R.P.M.B., in termen de 18 
zile de la data publicarii anun-
tului.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Denumire judeţ: Tulcea. 
Denumire: UAT Izvoarele. 
Sectoare cadastrale 12, 27, 36. 
Unitatea administrativ-terito-
rială Izvoarele, din judeţul 
Tulcea, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.12, 27 şi 36, pe o 
perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14, alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Data de început a 
afişării: 29.08.2018. Data de 
sfârşit a afişării: 27.10.2018. 
Adresa locului afişării publice: 
Avizierul Primăriei Izvoarele. 
Repere pentru identificarea 
locaţiei: Str.Şcolii, nr.1. Cere-
rile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi 
pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. Informaţii privind 
Programul  naţ iona l  de 
cadastru şi carte funciară 
2015-2023 se pot obţine pe 
site-ul ANCPI, la adresa: 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Piha Nelu, proprietar al 
terenului situat în oraşul 
Pantelimon, Tarla 28, Parcela 
178/1, jud.Ilfov, nr.cad.110746, 
CF: 110746, în suprafaţă de 
5.000mp, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a Avizului 
Favorabil pentru documen-
taţia PUZ -„Parcelare locuinţe 
individuale-întocmire docu-
mentaţie urbanism PUZ”. 
Documentaţia a fost depusă 
pentru consultare la Consiliul 
Judeţean Ilfov la data de 
20.08.2018. Observaţii/comen-
tarii se primesc în scris la 

Direcţia de Urbanism din 
cadrul Consiliului Judeţean 
Ilfov, strada Gheorghe Manu, 
n r . 1 8 ,  s e c t o r  1 
(tel.021.212.56.93), în termen 
de 25 zile de la data publicării 
anunţului.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de 
Administraţie al SC Industria 
Iutei SA cu sediul în Bucu-
reşti, str. Intr. Ferentari A, 
nr.72 ,  Bl .12A,  sec tor  5 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
în data de 24.09.2018 ora 
13.00, la S.C. Electromagne-
tica S.A., Calea Rahovei 
nr.266-268, Sector 5, Bucu-
reşti. În cazul în care adunarea 
nu este statutară, a doua 
convocare este pentru data de 
25.09.2018 ora 13.00, la S.C. 
Electromagnetica S.A, Calea 
Rahovei nr.266-268, Sector 5, 
Bucureşti. -Ordinea de  zi este 
următoarea: 1. Aprobarea 
preţului de vânzare a Cămi-
nului de nefamilişti situat în 
str. Intr. Ferentari A, nr.72, 
Bl.12A, sector 5, Bucureşti, 
precum şi a terenului aferent 
(536mp teren+ construcţie şi 
864mp teren liber). Preşedinte 
Consiliul de Administraţie 
Ing. Vlad Niculae Dan.

LICITAȚII  
l SCM Eximcoop Focşani 
vinde la licitație spațiul din 
A d j u d ,  s t r a d a  N i c o l a e 
Bălcescu, nr.10B, bloc 100-101 
(fostă Republicii, bloc 45). 
Licitația va avea loc la data de 
10.09.2018, ora 11.00, la sediul 
social. Taxa de înscriere la 
licitație este de 100Lei. Taxa 

d e  p a r t i c i p a r e  e s t e  d e 
50.000Lei, ce va fi depusă cu 
trei zile înainte de data licita-
ției. Neadjudecarea la primul 
termen duce la reluarea licita-
ției în fiecare zi de luni. Relații 
la telefon: 0237.612.645, 
0723.192.410.

l Inspectoratul pentru Situ-
aţii  de Urgenta “Şerban 
Cantacuzino” al judeţului 
Prahova, cu sediul în Ploieşti, 
strada Rudului nr. 96, telefon 
0244/595366 organizează în 
data de 03.10.2018 ora 11, la 
sediul unitatii, licitaţie publică 
cu strigare în vederea valorifi-
cării unui autoturism ARO 
L25 şi a unei autospeciale de 
stins incendii cu praf. Docu-
mentele necesare participării 
la licitaţie a persoanelor fizice 
şi juridice interesate (caietul 
de sarcini şi modelul contrac-
tului de vânzare - cumpărare), 
se pot obţine începând cu data 
de 13.09.2018 de la sediul 
unităţii contra sumei de 10 
RON. In caz de neadjudecare 
licitatia se va repeta în datele 
de 22.10. respectiv 29.10. ora 
11.

l Debitorul SC Monalisa 
Investments SRL societate în 
faliment, prin lichidator judi-
ciar DINU, URSE ŞI ASOCI-
AȚII S.P.R.L.,  scoate la 
vânzare următoarele imobile: 
1.Teren extravilan situat în 
com. Ştefăneştii  de Jos, 
județul Ilfov, tarlaua 10, 
parcela 40/3/25, în suprafață 
de 12.000mp. Prețul  de 
pornire al licitației este de 
60.265,37 euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este 
de 2.000 lei exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan situat în com. 

Ştefăneştii de Jos, județul 
Ilfov, tarlaua 10, parcela 
40/4/23, în suprafață de 
22.336mp. Prețul de pornire al 
licitației este de 112.174,2 euro 
exclusiv TVA. Prețul caietului 
de sarcini este de 3.000 lei 
exclusiv TVA. 3.Teren extra-
vilan situat în com. Ştefăneştii 
de Jos, județul Ilfov, tarlaua 
10, parcela 40/3/26, în supra-
față de 12.800mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 
64.283,09 euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este 
de 2.000 lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea 
î n  c o n t u l  n r . 
RO31BFER140000010832 
RO01, deschis la Banca 
Comercială Feroviară, Ag. 
Popa Tatu, sub sancţiunea 
decăderii, cel mai târziu cu o 
zi înainte de data şi ora 
şedinței de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a 
licitației şi de achiziționarea 
până la aceeaşi dată a Caie-
tului de sarcini. Prețul Caie-
tului de sarcini se achită prin 
O P  î n  c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900 
513726 deschis la ING BANK 
-Sucursala Dorobanți, pe 
seama lichidatorului judiciar 
Dinu Urse şi Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, 
et. 5, cam. 504, sector 1. 
Pentru imobilele menționate 
mai sus, prima şedință de lici-
tație a fost fixată în data de 

10.09.2018 ora 15.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
şedințe de licitații vor avea loc 
în datele de 17.09.2018, 
24 .09 .2018 ,  01 .10 .2018 , 
08 .10 .2018 ,  15 .10 .2018 , 
22 .10 .2018 ,  29 .10 .2018 , 
05.11.2018 si 12.11.2018 ora 
15.00. Toate şedințele de lici-
tații se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, 
et.5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la tel.: 021.318.74.25, 
dinu.urse@gmail.com.

l În conformitate cu prevede-
r i l e  O r d i n u l u i  M L P T L 
nr.1802/2002, Spitalul Clinic 
CF Iaşi, cu sediul în str. 
Garabet Ibrăileanu, nr.1, 
anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea 
închirierii spaţiilor situate în: 
str.Banu, nr.12, în fosta clădire 
a Laboratorului Psihologic CF 
Iaşi; str.Garabet Ibrăileanu, 
nr.3, în clădirea Ambulato-
riului de Specialitate CF Iaşi, 
str.Garabet Ibrăileanu, nr.1, în 
clădirea Spitalului Clinic CF 
Iaşi şi terenurilor situate în 
b-dul Carol, nr.1, Iaşi. Închiri-
erea se va face pentru o peri-
oadă de 5 ani, cu posibilitatea 
prelungirii acesteia. Detalii 
suplimentare privind spaţiile 
de închiriat, precum şi docu-
mentaţia necesară participării 
la licitaţie pot fi obţinute de la 
sediul Spitalului Clinic CF 
Iaşi, precum şi de pe site-ul 
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spitalului: http://www.spitalu-
niversitarcfiasi.ro. Data-limită 
pentru depunerea ofertelor 
este 05.09.2018, ora 9.00, la 
secretariatul unităţii, iar 
deschiderea acestora va avea 
loc în data de 05.09.2018, ora 
11.00, la aceeaşi adresă.

l În conformitate cu prevede-
r i l e  O r d i n u l u i  M L P T L 
nr.1802/2002, Spitalul Clinic 
CF Iaşi, cu sediul în str. 
Garabet Ibrăileanu, nr. 1, 
anunţă organizarea licitaţiei 
publice deschise în vederea 
închirierii spaţiilor situate în: 
mun.Suceava, str. N. Iorga, 
nr.9, în clădirea Ambulatoriului 
de Specialitate CF Suceava; 
oraş Câmpulung Moldovenesc, 
în clădirea Dispensarului 
Medical Câmpulung Moldove-
nesc; în oraş Rădăuţi, str. Gării, 

în clădirea Dispensarului 
Medical Staţia CF Rădăuţi; în 
oraş Fălticeni, str.Matei Millo, 
în clădirea Dispensar Medical 
Fălticeni; în oraş Vatra Dornei, 
str.Schitului, nr.3, bloc B3, 
parter. Închirierea se va face 
pentru o perioadă de 5 ani, cu 
posibilitatea prelungirii aces-
teia. Detalii suplimentare 
privind spaţiile de închiriat, 
precum şi documentaţia nece-
sară participării la licitaţie pot 
fi obţinute de la sediul Spita-
lului Clinic CF Iaşi, precum şi 
de pe site-ul spitalului: http://
www.spitaluniversitarcfiasi.ro. 
Data-limită pentru depunerea 
ofertelor este 05.09.2018, ora 
9.00, la secretariatul unităţii, 
iar deschiderea acestora va 
avea loc în data de 05.09.2018, 
ora 11.00, la adresa: str.Garabet 
Ibrăileanu, nr.1, Iaşi.

l Spitalul Orăşenesc Sfântul 
Ștefan Rovinari, cu sediul în 
Rovinari, str.Jiului, nr.1, 
judeţul Gorj, închiriază prin 
licitaţie publică, în conformi-
t a t e  c u  H C L  R o v i n a r i 
nr.194/13.08.2018, următoa-
rele bunuri: imobil C9, în 
suprafaţă de 60mp, cu desti-
nație RMN, şi imobil C1, în 
suprafață de 33mp, cu desti-
nație de CT. Preţul de pornire 
a licitaţiei este de 1.100Lei/
l u n ă ,  p t . s p a ț i u  R M N , 
respectiv 600Lei/lună, pt.
spațiu CT. Caietul de sarcini 
al licitaţiei poate fi procurat, 
contra cost, de la sediul spita-
lului, în zilele lucrătoare, 
începând cu data de 27 august 
2018, între orele 07.30-16.00. 
Preţul caietului de sarcini este 
de 50Lei şi se va achita la casi-
eria instituţiei. Taxa de parti-

cipare la licitaţie este de 
100Lei. Pentru participarea la 
licitaţie, ofertanţii vor depune 
la sediul instituţiei până în 
data de 04.09.2018, ora 09.55, 
o cerere de participare însoţită 
de documentele prevăzute de 
caietul de sarcini. Licitația se 
va desfăşura pe data de 
04.09.2018, ora 10.00, la sediul 
spitalului. Deschiderea plicu-
rilor cu documentele de parti-
cipare la licitaţie se va face în 
prezenţa ofertanţilor prezenți. 
Alte relaţii referitoare la lici-
taţie se pot obţine la telefon: 
0763.678.956, persoană de 
contact fiind d-na Adina Fili-
pescu.

PIERDERI  
l SC Vanesa Steel SRL, cu 
sediul în Craiova, str.Nicolae 

Iorga, nr.56, cam.C3, jud.Dolj 
declară pierdute şi nule: Certi-
ficat de înregistrare, serie B, 
nr.  2131475  e l iberat  la 
02.07.2009 de către ORC Dolj 
şi certificatul constatator 
nr.40787 din 19.06.2009.

l SC Educatio Medica, având 
C.U.I. 34360217, declară pier-
duta Cartea de intervenţii 
pentru casa de marcat tipul A 
100S cu seria ED402311. O 
declară nulă.

l Societatea SC Folex One 
SRL, cu număr de înregis-
trare: J27/613/2014, declară 
nul Certificatul Constatator 
21426, emis în temeiul Legii 
numărul 359/2004 din data de 
23.10.2014 (pentru activitățile 
desfăşurate la sediul social şi 
la sediul secundar).




