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OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu, 
angajează 20 instalatori apă canal, 
10 pavatori, 6 operatori utilaje, 7 
dulgheri. Telefon 0371.307.458.

l SC Functional Performance SRL, 
angajează 1 instructor fitness cu 
experiență în sălile de fitness cu 
specific brazilian, vorbitor de limba 
portugheză.  CV la office@themove-
ment.ro.

l SC Profi Restaurare SRL, cu 
sediul social în Oradea, Str.Louis 
Pasteur, nr.181, județul BIHOR, 
angajează zidari, zugravi, finisori, 
instalatori, necalificați în construcții 
cu contract de muncă. Asigurăm 
c a z a r e .  I n f o r m a ț i i  t e l e f o n 
0722.689.301.

l Societate comercială, cu sediul în 
București și punct de lucru în județul 
Hunedoara, angajează șoferi cat. 
C+E (card, tahograf) și mecanic 
autograder. Condiții avantajoase de 
salarizare, cazare și mâncare. Pentru 
mai multe informații sunați la: 
0726.688.803.

l SC Glorious Lighting  SRL anga-
jează Manager. Condiții: -minim 
studii medii; -limba engleză nivel 
avansat; -experiență în domeniul 
fabricării corpurilor de iluminat 
min.6 ani. CV urile se transmit la 
adresa: hr@gloriouslighting.eu.

l Firma SC Tentat Trans SRL anga-
jeaza soferi categoria C+E, pentru 
transport international in Belgia si 
Franta. Pentru detalii va rugam sa 
a p e l a t i  n u m a r u l  d e  t e l : 
0040.787.338.349.

l Cecchini Service SRL din Bucu-
resti, str. Gr. Cobalcescu nr.35, sc.1, 
et.1, ap.5, sector 1, J40/5898/2014, 
CUI 18745106, angajeaza inginer 
mecanic - COR 214401. CV-urile se 
trimit pe email: export@cecchiniser-
vice.it pana pe 05.09.2018.

l Spitalul Clinic de Urgenta 
“Bagdasar-Arseni”, cu sediul in 
Bucuresti, Soseaua Berceni nr. 12, 
Sector 4, organizeaza concurs pentru 
ocuparea pe durata nedeterminata a 
urmatoarelor posture vacante cores-
punzator functiilor contractuale in 
cadrul structurilor organizatorice din 
spital dupa cum urmeaza: · 1 post 
kinetoterapeut debutant:- diploma 
de licenta in specialitate; - diploma 
de bacalaureat; - fara vechime in 
specialitate. · 1 Post referent speciali-
tate gradul II:- diploma de bacalau-
reat ;  d iploma de l icenta  in 
specialitate; 3 si 6 luni vechime in 
specialitate. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituţiei și va 
cuprinde trei probe, astfel: 1. Proba 
scrisă – 25.09.2018, ora 09.00, in 

Amfiteatrul Centrului de Excelenţă 
in Neurochirurgie; 2. Proba practică 
– 28.09.2018, ora 09:00, in cadrul 
structurilor organizatorice; 3. Inter-
viul – 03.10.2018, ora 09:00, in Amfi-
teatrul Centrului de Excelenţă in 
Neurochirurgie. Persoanele intere-
sate pot depune dosarul de inscriere 
in perioada 04.09.2018-17.09.2018 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spita-
lului  - Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
021 334 30 25, interior 1122 si 1123 
Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul 
spitalului www.bagdasar-arseni.ro.

l Agenţia pentru Finanțarea Inves-
tițiilor Rurale, aflată în subordinea 
MADR, organizează concurs în data 
de 26 septembrie 2018 -proba scrisă, 
ora 10:00, iar în data de 2 octombrie 
2018 -interviul, începând cu ora 
09:00, pentru ocuparea a unui post 
contractual vacant de conducere, cu 
studii superioare, astfel: - 1 post de 
Director gr. II - OJFIR Gorj,  
vechime în specialitate: minimum 3 
ani. Cerințele specifice pentru 
ocuparea postului se regăsesc pe 
site-ul AFIR - www.afir.info, la secți-
unea Despre AFIR/ Resurse Umane/ 
Anunțuri concursuri de angajare și la 
sediul AFIR din str. Ştirbei Vodă. 
nr.43, sector1, București. Data limită 
de depunere a dosarelor de concurs: 
17 septembrie 2018, ora 17:00, la 
sediul AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, București. Proba scrisă și 
interviul se vor desfășura la sediul 
AFIR, din str. Ştirbei Vodă, nr. 43, 
sector 1, București.  Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul AFIR 
ș i  l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
031.860.25.32 - Ana Maria Huiban.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală și Control a Municipiului 
București cu sediul în B-dul Liber-
tăţii  nr.18,  bloc 104, sector 5, va 
organiza concurs/ examen pentru 
ocuparea unui post contractual de 
execuție vacant de arhivar (M) grad 
profesional I,  în data de 25.09.2018, 
ora 10.00- proba scrisă și proba 
interviu în data de 28.09.2018, ora 
10.00. Pentru ocuparea postului sunt 
necesare: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; vechime în 
specializare de 3 ani și 6 luni; curs de 
arhivar. Condiţiile de desfășurare și 
participare la concurs/ examen, 
condiţiile specifice ocupării postului 
contractual de execuție vacant, bibli-
ografia se vor afișa la sediul Direcția 
Generală de Poliție Locală și Control 
a Municipiului București, pe site-ul 
instituției (www.plmb.ro) și pe 
portalul posturi.gov.ro. Dosarele de 
înscriere se depun la Serviciul 
Resurse Umane, Securitate și Sănă-
tate în Muncă din cadrul Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală și Control 
a Municipiului București, cu sediul 
în B-dul Libertăţii nr.18, bl.104,  
sector 5, în termen de 10 de zile 

lucrătoare de la data afișării anun-
țului. Relaţii suplimentare la Servi-
ciul Resurse Umane, Securitate și 
Sănătate  în  Muncă,  te lefon 
021/539.14.25.       

l Spitalul Cl. de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” reorganizează, 
în conformitate cu prevederile  Hg 
286/2011 și OMS 1470/2011, concurs 
pentru ocuparea unui post de șofer 
autosanitara II- bacalaureat, permis 
conducere șofer profesionist B+C, 3 
ani vechime ca șofer profesionist. 
Proba scrisă se va desfășura în data 
de 24.09.2018, iar proba interviu în 
data de 28.09.2018. Ora și locul de 
desfășurare al concursului (proba 
scrisă și interviu) vor fi anunţate pe 
site-ul www.spital-obregia.ro în data 
de 21.09.2018 respectiv 25.09.2018. 
Termenul limită de înscriere va fi 
19.09.2018 ora 15.00 dosarul de 
concurs urmând să fie depus la sediul 
Spitalului Cl. de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Al. Obregia” Serviciul Resurse 
Umane. Înscrierea candidaţilor se va 
face cu respectarea condiţiilor gene-
rale și specifice de înscriere la 
concurs publicate pe site-ul spitalului 
www.spital-obregia.ro și pe posturi.
gov.ro. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon  021.334.42.66 
int. 319.

l Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura și Civilizația Levan-
tului, organizează concurs în data de 
01 octombrie 2018,  la sediul din Bd. 
Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, 
București, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante de  
execuție, astfel: -1 post expert (S) 
grad IA patrimoniu cultural- specia-
litate arheologie în cadrul Departa-
mentului patrimoniu natural și 
cultural, normă întreagă 8h/zi, peri-
oadă determinată (3 ani) cu atribuții 
în protecția, reabilitarea, dezvoltarea 
patrimoniului cultural; -1 post consi-
lier (S) grad IA protecția mediului 
natural- specialitate geografie în 
cadrul Departamentului patrimoniu 
natural și cultural, normă întreagă 
8h/zi, perioadă determinată (3 ani); 
-1 post expert (S) IA- specialitatea 
sociologie în cadrul Departamentului 
diplomație culturală, normă întreagă 
8h/zi, perioadă determinată (3 ani); 

-1 post consilier (S) IA- expert acce-
sare și implementare fonduri structu-
rale și de coeziune europene, în 
cadrul Serviciului comunicare, 
editare, bibliotecă, IT, normă 
întreagă 8h/zi, perioadă determinată 
(3 ani);  -1 post consilier (economist) 
(S) grad IA în cadrul Compartimen-
tului financiar contabil, normă 
întreagă 8h/zi, perioadă nedetermi-
nată; -1 post referent (casier) (M) 
treapta IA în cadrul Compartimen-
tului Financiar contabil, normă 
întreagă 8h/zi, perioadă nedetermi-
nată; -1 post expert (S) grad IA în 
cadrul Compartimentului Achiziții 
publice, normă întreagă 8h/zi, peri-
oadă nedeterminată; -1 post consilier 
(S) grad IA în cadrul Compartimen-
tului administrativ tehnic pentru 
activitatea de registratură și secreta-
riat, normă întreagă 8h/zi, perioadă 
nedeterminată; -1 post consilier 
juridic (S) grad IA, în cadrul 
Compartimentului resurse umane și 
juridic, normă întreagă 8h/zi, peri-
oadă nedeterminată. Concursul va 
consta în 3 etape succesive, după 
cum urmează: -selecţia dosarelor de 
înscriere; -proba scrisă- 01 octombrie 
2018- ora 10,00. -susținerea inter-
viului care se va comunica odată cu 
rezultatul de la proba scrisă. Conditii 
generale si condtiile specifice se regă-
sesc pe site-ul Institutului. Anunțul 
de concurs este disponibil online 
accesând adresa www.institutlevant.
ro, secțiunea Cariere. Calendarul de 
desfășurare al concursului și biblio-
grafia  de concurs se găsesc pe site-ul 
ISACCL, secțiunea Cariere. Dosarele 
se depun în perioada 03.09.2018- 
17.09.2018, la sediul Institutului, din 
bd. Mareșal Constantin Prezan, nr. 
2A, sector 1, București, în intervalul 
orar luni- joi 8,30-16,00 și vineri 8,30-
14,00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Compartimentul resurse 
u m a n e  ș i  j u r i d i c ,  t e l e f o n : 
0723.782.499- consilier Liliana 
Ionescu.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contrac-
tual de execuție vacant de: •șofer 
treapta I- Biroul Tehnică Operativă- 
Serviciul Transport Operativ Logis-
tică- Direcţia Ordine Publică. Proba 

scrisă a concursului va avea loc în 
data de 25.09.2018, ora 10.00. 
Locația de desfășurare a probei 
scrise: sediul Primăriei Sector 6- 
Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6. 
Data susținerii interviului: în termen 
de maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art. 6 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare și se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ, 
respectiv în perioada 03.09.2018- 
14.09.2018, la sediul D.G.P.L. Sector 
6 situat în Şos Orhideelor nr. 2d 
Sector 6. Data limită de depunere a 
dosarelor este 14.09.2018, ora 16.00. 
Condiţii generale de participare:  
-pentru ocuparea postului candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute la art. 3 din H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de participare: -studii gene-
rale/ medii; -permis de conducere 
categoria B; -vechimea necesară 
ocupării postului- minim 6 luni. 
Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul 
D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos. Orhi-
deelor nr. 2d Sector 6 și pagina de 
internet www.politia6.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
instituţiei, la numărul de telefon 
021.413.17.38- Serviciul Resurse 
Umane, Formare Profesională și 
Instruire și pe pagina de internet a 
instituției. Persoană de contact: 
Neagu Oana- consilier, Serviciul 
Resurse Umane, Formare Profesio-
nală și Instruire.

l Primăria Comunei Dărmănești, cu 
sediul în localitatea Măriţei, strada 
Principală, nr.575, județul Suceava, 
în baza Legii 188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant pentru funcție 
publică: Denumirea postului: șef de 
serviciu funcţia publică de condu-
cere. Compartimentul: Serviciul 
Achiziţii Publice și Administrativ. 
Condiţii generale: Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul Funcţionarilor 

ZUGRAVI ȘI MONTATORI GIPS CARTON 

PENTRU ȘANTIERE ÎN BUCUREȘTI. 

PROGRAM 08.00-18.00. 

SALARIU CUPRINS ÎNTRE 3.500 - 4.500 LEI NET. 

RELAȚII LA TELEFON: 0743.164.326.
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Publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare: -Condiţii specifice de 
participare la concurs: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în dome-
niul ştiinţe inginereşti, juridice speci-
alizarea drept; -studii de masterat 
sau studii postuniversitare în dome-
niul ştiinţe inginereşti, administraţie 
publică management sau în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
functiei publice; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani; -certi-
ficat de absolvire atestat „expert în 
achiziţii publice”; -experienţă în 
domeniul achiziţiilor publice 5 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -Proba scrisă: data 
03.10.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuției; -Interviul: data 05.10.2018, ora 
10.00, la sediul instituției. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul insti-
tuţiei în termen de 20 zile de la data 
publicării  anunţului în Monitorul 
Oficial. Date contact: Primăria 
Comunei Dărmăneşti, sediul în loca-
litatea Măriţei, nr.575, telefon/fax: 
0230.551.532, e-mail: primaria_
comdarmanesti@yahoo.com, 
persoană de contact: Cosmiuc 
Viorica -consilier gr.IA.

l Primăria Comunei Mehadia, cu 
sediul în localitatea Mehadia, judeţul 
Caraş-Severin, organizează, în baza 
HG 286/2011, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcţiei contractuale 
vacante de asistent medical la 
Compartimentul asistenţă socială, 1 
post. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
25.09.2018, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 27.09.2018, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii postli-
ceale sanitare absolvite cu diplomă, 
specializarea asistent medical gene-
ralist; -Vechime cel puţin 12 luni. 
Concursul se va organiza la sediul 
Primăriei Comunei Mehadia, candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
17.09.2018, ora 15.00, la sediul 
primăriei. Relaţii suplimentare 
privind condiţiile specifice şi biblio-
grafia de concurs se obţin la sediul 
Primăriei Mehadia, din localitatea 
Mehadia, str.Principală, bl.A4, 
judeţul Caraş-Severin, şi la telefon: 
0255.523.121 sau pe adresa de mail: 
primariamehadiacs@yahoo.com.

l Serviciul Public Gospodărire 
Locală Uricani, din subordinea 
Consiliului Local Uricani, cu sediul 
în localitatea Uricani, str.1 Mai, 
nr.10, judeţul Hunedoara, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
temporar vacant, aprobat prin HG 

nr.286/2011, modificată şi completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 
postului: -muncitor calificat treapta I 
-în cadrul Compartimentului Trans-
port. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: curs de 
calificare în meseria de maşinist/
mecanic utilaje; -vechime în activi-
tatea de deservire maşini/utilaje de 
mare tonaj: minimum 3 ani; -posesor 
permis de conducere categoriile BE, 
CE. Data, ora şi locul de desfăşurare 
a concursului: -Proba practică: data 
18.09.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei ;  -Proba interviu:  data 
21.09.2018, ora 10.00, la sediul insti-
tuţiei. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 10.09.2018, la sediul institu-
ției. Relaţii suplimentare şi coordo-
natele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul Servi-
ciului Public Gospodărire Locală 
Uricani, Compartiment Contabili-
t a t e ,  S a l a r i z a r e ,  t e l e f o n : 
0254.511.121, fax: 0254.511.127, 
e-mail: gospodarireuricani@gmail.
com.

l Palatul Copiilor, cu sediul în loca-
litatea Botoşani, str.M.Kogălniceanu, 
nr.31, judeţul Botoşani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -îngrijitor I 
- 0 , 5 0  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011.  Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba practică: 
25.09.2018, ora 09.00; -interviul: 
25.09.2018, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivel studii gimnaziale; 
2.experienţă într-un post similar 3 
ani; 3.cunoştinţe privind normele 
generale de protecţie şi securitate în 
muncă; 4.abilităţi de relaţionare, 
comunicare şi muncă în echipă. 
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 Palatului 
Copiilor Botoşani. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Palatului Copiilor 
Botoşani, persoană de contact: Zăhă-
rescu Gianina, telefon: 0231.584.002, 
0740.313.976, e-mail: paco_bt@
yahoo.com.

l Primăria comunei Rieni organi-
zează, in perioada 25.09.2018 - 
01.10.2018, concurs pentru ocuparea  
unui post contractual vacant de 
Consilier Juridic, grad profesional 
debutant, în cadrul Compartimen-
tului Juridic al Primăriei comunei 
Rieni. Concursul se va organiza la 
sediul Primăriei comunei Rieni, sat 
Rieni, nr. 151, în data de 25.09.2018, 
ora 10 - proba scrisă, în data de 
27.09.2018, ora 10 - proba practică şi 
în data de 01.10.2018, ora 10 - inter-
viul. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun până în data de 18.09.2018, 
ora 15:00, la sediul Primăriei 

comunei Rieni. Dosarul trebuie să 
conțină în mod obligatoriu: a)cerere 
de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau insti-
tuţiei publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; c) copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau 
instituţia publică; d) carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studi-
ilor, în copie;  e) cazierul judiciar sau 
o declaraţie pe propria răspundere 
că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează; f) adeve-
rinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior deru-
lării concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g) curri-
culum vitae; Adeverinţa care atestă 
starea de sănătate va conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul stan-
dard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
(3) În cazul documentului prevăzut 
la  lit. e), candidatul declarat admis 
la selecţia dosarelor, care a depus la 
înscriere o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale, are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfăşurării primei 
probe a concursului. (4) Actele 
prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezen-
tate şi în original în vederea verifi-
cării conformităţii copiilor cu 
acestea. Concursul va consta în 4 
etape, respectiv: selectarea dosarelor 
de concurs, proba scrisă, proba prac-
tică şi interviu. Selectarea dosarelor 
pentru concurs se va face până în 
data de 20.09.2018, ora 15:00, iar 
afişarea rezultatelor în urma selec-
tării dosarelor se va face până în 
21.09.2018, ora 15:00. Condiții gene-
rale: a) are cetăţenia română, cetă-
ţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c) are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exerciţiu; e) are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau 
de unităţile sanitare abilitate; f) înde-
plineşte condiţiile de studii şi, după 
caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; g) nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea unei 

infracţiuni 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 ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiții specifice: a) Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor juridice; b) 
Cunoştințe de operare pe calculator 
- nivel mediu. Informații suplimen-
tare se pot obține la telefon 
0259/329242 sau la sediul Primăriei 
Rieni.

CITAȚII  
l Se citează Vîlcu Gabriela Izabela 
să se prezinte în data de 4 septembrie 
2018 în vederea dezbaterii succesi-
unii în dosarul 5375/280/2011 de pe 
urma defunctului Vîlcu Traian.

l Numita Anghel Eufrosina, cu 
domiciliul cunoscut în Municipiul 
Săcele, str. 7 Izvoare 14, judeţul. 
Braşov, se citează pe data de 
14.09.2018, ora 9:00, la sala J1, 
complet C 25, la Judecătoria Braşov, 
în calitate de intimat în proces cu 
Frumosu Maria.

l Se citează numitul Tarus Valen-
tin-Dorin cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Chirnogi, com.Chir-
nogi, jud. Călăraşi, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr.13131/236/2017 
aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu cu 
termen de judecată la data de 
05.09.2018, având ca obiect: stabilire 
domiciliu minor +exercitare autori-
tate părintească +pensie de întreți-
nere, ora 08.30, CN 8.

l Reclamanta Dorofte Elena 
cheama in judecata pe parata Bituca 
Elena, in dosar nr. 18275/245/2015 al 
Judecatoriei Iasi, la complet 19, cu 
termen de judecata la 14 Septembrie 
2018, cu obiect partaj succesoral.

DIVERSE  
l  P A R T I D U L  P U T E R I I 
UMANISTE (social- l iberal) , 
persoană juridică română de drept 
public, înregistrată prin Decizia 
Civilă Nr. 30 DEC/14.07.2015, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti 
în dosarul nr. 21023/3/2015, CIF 
35146514 a înregistrat în data de 
28.08.2018 la Tribunalul Bucureşti, o 
cerere pentru modificarea actului 
constitutiv şi al statutului partidului 
cu privire la schimbarea denumirii 
i n t e g r a l e  a  p a r t i d u l u i  î n 
„PARTIDUL UMANIST DIN 
ROMÂNIA (social-liberal) „(P.U.R), 
schimbarea semnului permanent al 
partidului şi înscrierea în Registrul 
Partidelor Politice a acestor modifi-
cări.

l S.C Sand Hill Petroleum Romania 
S.R.L. titular al proiectului - Foraj 
sonda, amenajare careu foraj si 
drum de acces la sonda 1 Sepreus - 
Sonda explorare hidrocarburi, 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare - 
Nu se supune evaluarii impactului 
de mediu, de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Arad in cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul mentionat mai sus, propus 
a fi realizat in extravilanul comunei 
Sepreus, FN (teren proprietate 
private personae fizice), jud. Arad. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului din Arad, Splaiul 
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Mures, FN, de luni pana vineri, intre 
orele  09-16:30, precum si la urma-
toarea adresa de internet: www. 
apmar.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii 
la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data de 
08-09-2018.

l UAT Comuna Ţepu, titular al 
planului “Amenajament Pastoral al 
Pajiştilor din Comuna Ţepu”, cu 
amplasamentul în comuna Ţepu, 
judeţul Galaţi, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii primei 
versiuni a planului la APM Galaţi, în 
vederea obţinerii avizului de mediu. 
Informaţiile privind varianta de plan 
pot fi consultate la sediul APM 
Galaţi, str.Regiment 11, Siret, nr.2 şi 
la sediul titularului, comuna Ţepu, 
judeţul Galaţi, strada Ştefan cel 
Mare, nr.204, zilnic, de luni până joi, 
între orele 08.30-16.00 şi vineri între 
orele 08.30-13.30. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Galaţi în termen de 15 
zile calendaristice de la data apariţiei 
anunţului.

l SC CONPET SA, titular al 
proiectului „Reabilitare Rampă de 
încărcare țiței Berca, județul 
Buzău”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Buzău: nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului şi nu se supune evaluării 
adecvate, pentru proiectul sus 
menționat, propus a fi amplasat în 
jud.Buzău, com.Berca. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul APM Buzău din 
Buzău, str.Democrației, nr.11, în 
zilele de luni-vineri, între orele 8.00-
16.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet: http://apmbz.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 de zile de la data publi-
cării prezentului anunț până la data 
de 07.09.2018. În cazul în care nu 
sunt observații justificate din partea 
publicului, APM Buzău va emite 
Decizia etapei de încadrare.

ADUNĂRI GENERALE  
l S.C. Universalcoop S.R.L. Str. 
Serg. Nuţu Ion nr. 8-12, sector 5, 
Bucureşti, Tel. 745.11.90.72; Fax 
021.310.63.51,Nr. Reg. Com. 
J40/5336/1991, C.U.I. RO404793, 
Capital social: 661.410 Lei. Convo-
cator: Consiliul de Administraţie al 
S.C. Universalcoop S.R.L., în temeiul 
prevederilor Actului Constitutiv 
Actualizat şi a prevederilor Legii 
31/1990 republicată, convoacă la 
sediul societăţii din Str. Serg. Nuţu 
Ion nr. 8-12, sector 5, Bucureşti, 
Adunarea Generală a Asociaţilor pe 
data de 20 Septembrie 2018 ora 
13:00 cu următoarea ordine de zi: 1) 
Aprobarea contractului de cesiune 
de părți sociale de la asociatul 
Popescu Ion la asociatul Doruk 
Construct S.R.L. 2) Cesionarea de 
către asociatul Fatma Altînîşîk a 
unor părți sociale de la asociatul 4D 
Timber Trading Co S.R.L. 3) Cesio-
narea de către asociatul Fatma 
Altînîşîk a unor părți sociale de la 
asociatul Doruk Construct S.R.L. 4) 
Cesionarea de către asociatul Fatma 
Altînîşîk a unor părți sociale de la 
asociatul Dursun Altînîşîk. 5) Modi-
ficarea adresei sediului social din 
Bucureşti, strada Sergent Nuțu Ion, 
nr. 8-12, sector 5  în Bucureşti, strada 
Sergent Nuțu Ion, nr. 8-10, sector 5. 
6) Modificarea metodei de evidență a 
părților sociale de la metoda nomi-
nativă la metoda exclusivă a mențio-
nării la Registrul Comerțului.  În 
cazul neîntrunirii cvorumului pentru 
prima convocare, a doua convocare 
AGA va avea loc pe data de 21 
Septembrie 2018 ora 13:00 la sediul 
societăţii din Str. Serg. Nuţu Ion nr. 
8-12, sector 5, Bucureşti cu aceeaşi 
ordine de zi, fără altă notificare a 
asociaţilor. Administratori, Hanganu 
A. Eugen -Cristian, Oros Iuliana 
Cristina.

LICITAȚII  
l Continvest Insolventa SPRL orga-
nizeaza licitatie publica cu strigare in 
vederea vanzarii in conformitate cu 
prevederile Legii 85/2006, a urma-
toarelor active apartinand CET SA: 
Sediu administrativ central - cladire 
birouri, situat in Braila, bdul. Al. I. 

Cuza, nr. 3 et VI, la pretul de 880.600 
lei. Se pot vinde si birouri separate cu 
cota indiviza din caile de acces si din 
spatiile comune. Prêt/birou incepand 
de la 43.915 lei; Activul Cazan de 
Apa Fierbinte, situat in Brăila, calea 
Călăraşilor nr. 321B, la pretul de 
777.441 lei; Mijloace de transport: 
Autoutilitara 10215 FA 31 la pretul 
de 7.210 lei; Autoutilitara Dacia 
1307 la pretul de 1.540 lei; Mijloace 
fixe si obiecte inventor compus din: 
Aparate de masura, electrice si elec-
tronice, la pretul de 5.900 lei; Biro-
tica si calculatoare la pretul de 8.267 
lei; Mobilier la pretul de 11.244 lei; 
Diverse bunuri la pretul de 460 lei. 
Listele complete pot fi studiate la 
sediul lichidatorului. Preturile nu 
contin TVA Licitatiile se organizeaza 
in datele de 06.09.2018, 13.09.2018, 
20.09.2018, 27.09.2018, ora 11.00. 
Alte informatii: Licitatiile se organi-
zeaza la sediul lichidatorului judiciar 
din Constanta, str. Maior Sofran, nr. 
3. Caietele de sarcini se pot ridica de 
la sediul lichidatorului, contra 
sumelor cuprinse intre 50 lei si 2.500 
lei. Garantia de participare la lici-
tatie de 10% din valoarea de pornire 
trebuie achitata cu cel putin 2 zile 
anterior datei l icitatiei .  Tel. 
0241/542942; 0720/300.464.

l Penitenciarul Bucureşti Jilava, cu 
sediul în localitatea Jilava, str. Saba-
rului  nr  1 ,  jud.  I lfov,   te l . 
021.457.01.81, fax 021.457.01.64, 
e-mail pjilava@anp.gov.ro, organi-
zează în data de 18.09.2018 orele 
09.00, licitație publică cu strigare 
pentru atribuirea contractului de 
închiriere a trei spații de maximum 1 
mp fiecare, situate în incinta Peni-
tenciarului Jilava, în scopul ampla-
sării de distribuitoare automate de 
băuturi calde. Licitația publică cu 
strigare se va desfăşura în conformi-
tate cu prevederile decumentației de 
atribuire (care cuprinde instrucțiuni 

pentru elaborarea ofertei şi caietul de 
sarcini). Aceasta se poate procura de 
la sediul unității, contracost, la prețul 
de 100 de lei. Documentația de atri-
buire se poate solicita de către orice 
persoană juridică interesată printr-o 
solicitare scrisă direct de la sediul 
locatorului, începând cu data de 
03.09.2018, între orele 08:00-14:00. 
Depunerea ofertelor se va face la 
sediul unității până la data de 
17.09.2018, ora 12:00, iar desfăşu-
rarea licitației se va face în şedința 
publică în data de 18.09.2018, ora 
09:00. Relații se pot obține la telefon 
tel. 021.457.01.81, interior 161, între 
orele 09:00 şi 14:00, în zilele lucră-
toare.

l Banipor S.R.L., societate in reor-
ganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, scoate la 
vanzare prin licitatie publica, in bloc, 
proprietatea imobiliara situata in 
localitatea Targsoru Vechi, Sat Strej-
nicu, Str. Stadionului, nr. 31, Judetul 
Prahova, compusa din teren in 
suprafata totala de 668 mp, Tarlaua 
25, Parcela Cc1061/1,  Constructia 
C1 - abator, in suprafata construita 
de 234 mp si suprafata utila de 
201,40 mp, nr. cadastral 126-C1 si  
Constructia C3 - magazie, in supra-
fata construita de 13,78 mp si supra-
fata utila de 13,04 mp nr. cadastral 
126-C3, la pretul total de 261.892 lei 
(valoarea nu contine TVA), dupa 
cum urmeaza: - Constructia C1 - 
abator = 190.616 lei fara TVA; - 
Constructia C3 - magazie = 4.276 lei 
fara TVA; - Teren in suprafata totala 
de 668 mp = 67.000 lei fara TVA. 
Licitatiile se vor organiza in data de 
07.09.2018 ora 11:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru 
data de 11.09.2018, 14.09.2018, 
18.09.2018, 21.09.2018, 25.09.2018, 
28.09.2018, 02.10.2018, 05.10.2018, 
09.10.2018, 12.10.2018, 16.10.2018, 

19.10.2018, 23.10.2018, 26.10.2018, 
30.10.2018, 02.11.2018, 06.11.2018, 
09.11.2018, 13.11.2018. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul administrato-
rului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Judetul 
Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0728485605/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., 
prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, vinde prin licitatie publica, 
imobil situat in Comuna Băneşti, 
Punct Ciuperceasca, Judeţul 
Prahova,  compus din:  C1 - 
Pensiune/Motel, în suprafaţă 
construită de 413,45 mp, suprafaţă 
utilă 360,60 mp, data construcţiei 
1970, reabilitată in anul 2006; teren 
extravilan curti constructii, în 
suprafaţă măsurată de 7.740 mp; C 
2 - Terasa cu copertina de lemn, în 
suprafaţă de 122,85 mp; platforma 
dale colorate, în suprafaţă de 148,82 
mp; C3 - Construcţie deschisa cu 
destinaţia discotecă, în suprafaţă de 
295 mp; C4 - Construcţie cu desti-
naţia WC, în suprafaţă construită 
de 42 mp, suprafaţă utilă de 27,97 
mp, la preţul total de 658.660,50 lei 
(pret fara TVA). Licitatia se va tine 
la sediul lichidatorului in data de 
07.09.2018, ora 14.00, iar in cazul in 
care proprietatea imobiliara nu se 
va vinde, licitatia se va tine in data 
d e  1 1 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 8 , 
18.09.2018, 21.09.2018, 25.09.2018, 
28.09.2018, 02.10.2018, 05.10.2018, 
09.10.2018, 12.10.2018, 16.10.2018, 
19.10.2018, 23.10.2018, 26.10.2018, 
30.10.2018, 02.11.2018, 06.11.2018, 
09.11.2018, 13.11.2018, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la lichidatorulul judiciar, 
la adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0787344547/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator, cu sediul 
in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie teren in supra-
fata de 1.295 m.p. si Constructiile 
C1 si C2 (locuinta parter + etaj si 
garaj), situate in Baicoi, Str. Inde-
pendentei, nr. 354, Judetul Prahova, 



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

Luni, 3 septembrie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

IV ANUNȚURI

la pretul de 600.000 lei (fara TVA). 
Licitatia se va tine in data de 
07.09.2018, ora 10.00, la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, iar in cazul in 
care, bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitatia se va tine in data de 
11.09.2018, 14.09.2018, 18.09.2018, 
21.09.2018, 25.09.2018, 28.09.2018, 
02.10.2018, 05.10.2018, 09.10.2018, 
12.10.2018, 16.10.2018, 19.10.2018, 
23.10.2018, 26.10.2018, 30.10.2018, 
02.11.2018, 06.11.2018, 09.11.2018, 
13.11.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot 
obtine numai de la sediul lichidato-
rului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0787344547, www.andre-
iioan.ro.

l Universalmontaj Darzeu SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, scoate 
la vanzare prin licitatie publica 
urmatoarele bunuri: Renault Master 
DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri 
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 

14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD 
2003 - 6.305,75 lei. Preturile nu 
includ TVA. Licitatiile se vor orga-
niza in data de 07.09.2018 ora 15:00, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 11.09.2018, 
14.09.2018, 18.09.2018, 21.09.2018, 
25.09.2018, 28.09.2018, 02.10.2018, 
05.10.2018, 09.10.2018, 12.10.2018, 
16.10.2018, 19.10.2018, 23.10.2018, 
26.10.2018, 30.10.2018, 02.11.2018, 
06.11.2018, 09.11.2018, 13.11.2018, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Dosarul 
de prezentare si conditiile de partici-
pare se pot obtine numai de la sediul 
l i ch idatoru lu i .  Te le fon / fax : 
0244597808; mobil: 0787344547, 
www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, soci-
etate in reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, teren in 
suprafata de aproximativ 2.000 mp 
(suprafata exacta urmand a fi stabi-

lita, dupa dezembrarea terenului), 
din terenul situat in Campina, Str. 
Industriei, nr. 3 Bis, Judetul Prahova, 
impreuna cu constructia C5 situata 
pe acesta, la pretul total de 190.000 
euro fara TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administratorului judi-
ciar in data de 07.09.2018, ora 13:00, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 11.09.2018, 
14.09.2018, 18.09.2018, 21.09.2018, 
25.09.2018, 28.09.2018, 02.10.2018, 
05.10.2018, 09.10.2018, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere 
la licitatie se depun in original la 
sediul administratorului judiciar 
insotite de toate documentele preva-
zute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
administratorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 32, Judetul Prahova, la numerele 
de telefon 0787344547/0244597808, 

email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, soci-
etate in reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, teren in 
suprafata de 1.519 mp (suprafata 
exacta urmand a fi stabilita, dupa 
dezembrarea terenului), din terenul 
situat in Campina, Str. Industriei, nr. 
3 Bis, Judetul Prahova, impreuna cu 
constructiile situate pe acesta, 
respectiv C16, C20, C19, C9, C10, 
C11, C8 si C21, la pretul total de 
75.000 euro, fara TVA. Licitatia se va 
organiza la sediul administratorului 
judiciar in data de 07.09.2018, ora 
13:30, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 11.09.2018, 
14.09.2018, 18.09.2018, 21.09.2018, 
25.09.2018, 28.09.2018, 02.10.2018, 
05.10.2018, 09.10.2018, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere 
la licitatie se depun in original la 
sediul administratorului judiciar 
insotite de toate documentele preva-

zute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
administratorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 32, Judetul Prahova, la numerele 
de telefon 0787344547/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

PIERDERI  
l Pierdut legitimație colectare cu nr. 
agent 205 pe numele Ungurean 
Mariana, eliberată de Kruk România 
SRL. O declar nulă.

l Doru Stan - Roșiorii de Vede, 
pierdut Certificat manager transport 
marfă nr. 18734 eliberat de ARR 
Teleorman. Îl declar nul.

l Pierdut pașaport pe numele 
Amalanicii Marinică - Vasile. Îl 
declar pierdut.


