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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 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 Easypay Production SRL anga-
jează muncitor necalificat la asam-
blarea, montarea pieselor (COD COR 
932906). Cerințe de ocupare a 
postului: studii- minim 8 clase. 
Disponibilitate la deplasare în străi-
nătate. Programări interviu la 
telefon: 0753.999.918.

l Societatea comercială XIAO 
YOUDONG SRL, cu sediul în 
Lupeni, jud.Hunedoara, angajează 
lucrător pentru postul vacant „Mani-
pulant marfă”. Oferta este valabilă şi 
pentru cetăţenii UE sau non-UE. 
Relaţii la tel.0747.937.198.

l Tunari Salubrizare -Ilfov organi-
zează în data de 12.09.2018 concurs 
recrutare pentru 1 muncitor necali-
ficat. Detalii la 0723.913.501.

l SC Enache Morarit  SRL, 
J37/963/1993, CUI: RO4975725, cu 
sediul în Huşi, Calea Basarabiei, 
nr.96B, jud.Vaslui, angajează inginer 
agronom. Condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească solicitantul sunt: 
-Absolvent studii superioare speciali-
zare agronomie; -Experienţă în 
domeniu de minim 2 ani; -Permis de 
conducere categoria B; -Cunoştinţe 
limba engleză, rusă; -Cunoştinţe MS 
Office (World, Excel). Persoanele 
interesate vor depune cererile de 
angajare, însoţite de curriculum vitae 
în format european, la sediul socie-
tăţii, program zilnic, între 8.00-16.00. 
Relaţii suplimentare pot fi furnizate 
la numărul de telefon: 0335.426.839 
sau la sediul societăţii.

l Primăria Comunei Traian Vuia, cu 
sediul în localitatea Sudriaş, nr.163A, 
judeţul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Muncitor; -Număr 
posturi: 1, conform Hotărârii de 
Guvern 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 28.09.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 28.09.2018, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii gimna-
ziale; -vechime: nu se necesită 
vechime în domeniu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Traian Vuia, data-li-

mită de depunere a dosarelor este 
20.09.2018. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăria Traian Vuia, 
persoană de contact: Covaci Valerica 
Adrian, telefon: 0256.324.479, e-mail: 
comunatraianvuia@yahoo.com.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, P-ța G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Conser-
vator :  1  pos t ,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 28.09.2018, ora 09.00; -Interviul în 
data de 03.10.2018, ora  09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii universitare absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă 
în una din specializările: istorie /arhi-
vistică /muzeologie /istoria artei /
studiul patrimoniului şi manage-
mentul bunurilor culturale /turism 
cultural şi studii muzeale /conservare 
şi restaurare /arheologie; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 1 an; 
-cunoscător al limbii maghiare 
(dovedit prin: atestat de limbă 
maghiară/ limbă maghiară maternă/ 
absolvent al unei instituții de învăță-
mânt în limba maghiară). Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimen-
tare la sediul Complexului Muzeal 
Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, persoană 
de contact: Corina Ghilea, telefon: 
0257.281.847, luni-vineri, între orele 
09.00-15.00.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, P-ța G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Muzeograf: 
1 post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 28.09.2018, 
ora 09.00; -Interviul în data de 
03.10.2018, ora 09.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
una din specializările: istorie/ arhivis-
tică /muzeologie /istoria artei/ studiul 
patrimoniului şi managementul 
bunurilor culturale/turism cultural şi 
studii muzeale /filologie /biblioteco-
nomie/arheologie; -vechime în specia-
litatea studiilor: minim 1 an; 
-cunoscător al limbii maghiare 
(dovedit prin: atestat de limbă 
maghiară/ limbă maghiară maternal /
absolvent al unei instituții de învăță-
mânt în limba maghiară). Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimen-

tare la sediul Complexului Muzeal 
Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, persoană 
de contact: Corina Ghilea, telefon: 
0257.281.847, luni-vineri, între orele 
09.00-15.00.

l Complexul Muzeal Arad, cu sediul 
în localitatea Arad, P-ța G.Enescu, 
nr.1, judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Suprave-
ghetor muzeu: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 28.09.2018, ora 09.00; -Interviul în 
data de 03.10.2018, ora 09.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 1 an; -constituie 
avantaj cunoaşterea limbii engleze. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Complexului Muzeal 
Arad, P-ța G.Enescu, nr.1. Relaţii 
suplimentare la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ța G.Enescu, nr.1, 
persoană de contact: Corina Ghilea, 
telefon: 0257.281.847, luni-vineri, 
între orele 09.00-15.00.

l INCDTP Sucursala ICPI Bucu-
resti, Str. Ion Minulescu, nr. 93, sect. 
3, organizeaza concurs, pentru 3 (trei) 
posturi de chimist/inginer chimist/
biochimist/biotehnolog/fizician, cu 
norma intreaga pentru activitati de 
cercetare in domeniul materialelor si 
nanomaterialelor cu aplicabilitate in 
prelucrarea pieilor naturale: Proiect 
Complex CDI PHYSforTEL (1 post), 
cat si in domeniul analizelor  fizi-
co-chimice nedistructive si microdi-
structive Proiect Complex CDI 
(IMPLEMENT), (2 posturi). Condi-
tiile de participare: absolventi cu 
abilitati de cercetare, preferabil licen-
tiati in inginerie chimica, chimie, 
biochimie, biotehnologii, fizică, 
cunoasterea limbii engleze si utiliza-
tori de calculator, experienta in redac-
tare lucrari stiintifice si abilitati 
practice de lucru la echipamente de 
analiza instrumentala. Dosarele de 
concurs se depun in termen de 20 de 
zile de la data aparitiei anuntului. 
Relatii: Serv. Resurse umane; icpi@
icpi.ro; doina.serb@icpi.ro, tel: 021 
3235060 / 114.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Dăeni, cu sediul în locali-
tatea Dăeni, str.Principală, nr.42, 
judeţul Tulcea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -bibliotecar: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 28.09.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
01.10.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-Studii medii absolvite cu diplomă de 

bacalaureat; -Experiență în domeniu 
de minimum 1 an. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Dăeni. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Dăeni, persoană de 
contact: Ivan Mihaela, telefon: 
0720.765.305.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Dăeni, cu sediul în locali-
tatea Dăeni, str.Principală, nr.42, 
judeţul Tulcea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -şofer: 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 28.09.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 01.10.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii liceale 
de specialitate/şcoală profesională- 
profil mecanic; -Permis de conducere 
valabil, categoria B, C, D; -Vechime 
în muncă: minimum 5 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Dăeni. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Dăeni, persoană de 
contact: Ivan Mihaela, telefon: 
0720.765.305.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-Asistent de cercetare ştiinţifică, 2 
posturi, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 28.09.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
28.09.2018, ora 13.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-absolvent de studii superioare de 
specialitate, cu examen de licenţă sau 
de diplomă; -cunoştinţe foarte bune 
de utilizare a calculatorului; -cunoaş-
terea limbii engleze; -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul SCDA Teleorman. 
Relaţii suplimentare la sediul: SCDA 
Teleorman, persoană de contact: 
Gîgiu Emilia, telefon: 0763.629.882, 
e-mail: scda@scdatr.ro.

l Direcţia Generală De Asistenţă 
Socială Şi Protecţia Copilului Buzău, 
In temeiul H.G.nr.286/23.03.2011 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru  ocuparea  următoa-
relor posturi (funcţie contractuală): 1 
post vacant de conducere (perioadă 
nedeterminată) de şef serviciu, gradul 
II la Serviciul Pentru Îngrijiri de tip 
rezidențial pentru copil din cadrul 
D.G.A.S.P.C.Buzău, astfel:  Dată 
limită depunere dosare, în data de 
20.09.2018; Selecţie dosare, în data de 
21.09.2018, ora 10,00; Proba scrisă, în 
data de 28.09.2018, ora 10,00; 
Interviu, în data de 04.10.2018, ora 
10:00; Condiții: 1.Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
fundamental ştiințe sociale, ramurile 
de ştiință: ştiințe juridice, sociologie 
(domeniul de licență asistență 
socială), psihologie şi ştiințe compor-
tamentale. 2.Vechime în muncă 
necesară ocupării postului-5 ani în 
specialitatea studiilor şi  experiență 
de minimum 3 ani în domeniul servi-
ciilor sociale. Persoană de contact: 
M o l d o v e a n u  D a n i e l a - t e l . 
0238/711051.Dosarele vor fi depuse 
până la data de 20.09.2018, ora 16,30. 
Toate probele se desfasoară la sediul 
instituţiei din mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41, jud.Buzău.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, 
In temeiul H.G.nr.286/23.03.2011 
Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi (funcţie contractuală): 1 
post vacant de conducere (perioadă 
nedeterminată) de şef serviciu, gradul 
II la Serviciul Module Rezidențiale de 
tip familial Buzău din cadrul 
D.G.A.S.P.C.Buzău, astfel: Dată 
limită depunere dosare, în data de 
20.09.2018; Selecţie dosare, în data de 
21.09.2018, ora 10,00; Proba scrisă, în 
data de 28.09.2018, ora 10,00; 
Interviu, în data de 04.10.2018, ora 
10,00; Condiții: 1.Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul: 
psihologie, asistență socială şi socio-
logie sau absolvenți cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul: 
juridic, medical, economic şi al ştiin-
țelor administrative. 2.Vechime nece-
sară ocupării postului-candidații 
pentru ocuparea funcției de condu-
cere trebuie să fie absolvenți cu 
diplomă de licență de învățământ 
superior în domeniul psihologie, asis-
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tență socială și sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul servi-
ciilor sociale, sau absolvenți cu 
diplomă de licență ai învățământului 
superior în domeniul juridic, medical, 
economic și al științelor administra-
tive, cu experiență de minimum 5 ani 
în domeniul serviciilor sociale. 
Persoană de  contact :  Spînu 
Silvia-tel.0238/711051. Dosarele vor 
fi depuse până la data de 20.09.2018, 
ora 16,30. Toate probele se desfasoară 
la sediul instituţiei din mun.Buzău, 
strada Bistriţei nr.41, jud.Buzău.

l Primăria Comunei Stelnica, cu 
sediul în Stelnica, str.Eroilor Aviatori, 
nr.58, județul Ialomița, organizează 
în data de 19 septembrie 2018 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție temporar 
vacante de polițist local, clasa III, 
grad profesional asistent, din cadrul 
Compartimentului Poliție locală. 
Condiţii de participare: -Cetăţenie 
română; -Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției publice: 6 luni; 
-Atestat pază și ordine; -Permis de 
conducere cat.B. Dosarul trebuie să 
conţină: -Diplomă studii absolvite; 
-Copie carnet de muncă sau adeve-
rinţă; -Fișă medicală sau adeverinţă 
medicală; -Cazier judiciar; -Copie CI; 
-Copie acte stare civilă; -Cerere parti-
cipare concurs; -Curriculum vitae. 
Dosarele de participare la concurs se 
depun în perioada cuprinsă între 05 
septembrie 2018-12 septembrie 2018. 
Selectarea dosarelor va avea loc pe 
data de 13 septembrie 2018, iar 
concursul se va desfășura pe 
parcursul a două probe: -proba scrisă, 
19 septembrie 2018, ora 13.00, și 
interviul, 21 septembrie, ora 13.00. 
Date de contact: e-mail: primaria.
stelnica@yahoo.com, 
tel.0243.361.785, fax: 0243.361.785, 
persoană de contact: Mănăilă Petrică, 
secretarul comunei Stelnica, județul 
Ialomița.

l Ansamblul Folcloric al Județului 
Iași, cu sediul în localitatea Iași, 
strada Șoseaua Bucium, nr.80, 
judeţul Iași, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale temporar vacante de 
e x e c u ț i e ,  c o n f o r m  H G 

nr.286/23.03.2011: 1.Solist vocal, S, 
debutant, jumătate de normă, peri-
oadă determinată- 12 luni, două 
posturi. Condiții care trebuie îndepli-
nite cumulativ de către candidați: a) 
Studii superioare de interpretare 
vocală absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; b) Experiență 
scenică de cel puțin doi ani ca solist 
vocal al unui ansamblu folcloric din 
regiunea Moldova; c) Premii indivi-
duale pentru interpretarea cântecului 
popular -cel puțin două premii obți-
nute la două concursuri folclorice 
diferite de nivel regional, național 
sau internațional. 2. Solist vocal, M, 
debutant, jumătate de normă, peri-
oadă determinată- 12 luni, două 
posturi. Condiții care trebuie îndepli-
nite cumulativ de către candidați: a) 
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) Experiență scenică de 
cel puțin un an ca solist vocal al unui 
ansamblu folcloric din regiunea 
Moldova; c) Premii individuale 
pentru interpretarea cântecului 
popular -cel puțin două premii obți-
nute la două concursuri folclorice 
diferite de nivel regional, național 
sau internațional; d) Vârsta maximă 
25 ani. 3.Artist instrumentist 
(contrabas), S, II, normă întreagă, 
perioadă determinată- 12 luni, un 
post. Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a) 
Studii superioare de lungă durată în 
domeniul muzical absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; b) 
Vechime în specialitatea studiilor de 
cel puțin un an ca instrumentist 
-contrabasist la un ansamblu folcloric 
profesionist sau ca profesor de 
contrabas; c) Experiență scenică de 
cel puțin un an ca instrumentist 
-contrabasist într-un ansamblu sau 
orchestră cu specific folcloric. 4. 
Artist instrumentist (clarinet), S, 
debutant, normă întreagă, perioadă 
determinată- 12 luni, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a) 
Studii superioare de lungă durată în 
domeniul muzical absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; b) 
Experiență scenică de cel puțin un an 
ca instrumentist -clarinetist într-un 
ansamblu sau orchestră cu specific 
folcloric. 5.Artist instrumentist 
(trompetă), S, debutant, normă 
întreagă, perioadă determinată- 12 

luni, un post. Condiții care trebuie 
îndeplinite cumulativ de către candi-
dați: a) Studii superioare de lungă 
durată în domeniul muzical absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; b) Experiență scenică de cel 
puțin un an ca instrumentist -trom-
petist într-un ansamblu sau orchestră 
cu specific folcloric. 6. Instrumentist 
(acordeon), M, debutant, normă 
întreagă, perioadă determinată- 12 
luni, un post. Condiții care trebuie 
îndeplinite cumulativ de către candi-
dați: a) Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b) Experi-
ență scenică de cel puțin un an ca 
instrumentist -acordeonist într-un 
ansamblu sau orchestră cu specific 
folcloric. 7. Instrumentist (clarinet), 
M, debutant, normă întreagă, peri-
oadă determinată- 12 luni, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a) 
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) Experiență scenică de 
cel puțin un an ca instrumentist 
-clarinetist într-un ansamblu sau 
orchestră cu specific folcloric. 8. 
Instrumentist (nai), M, debutant, 
normă întreagă, perioadă determi-
nată- 12 luni, un post. Condiții care 
trebuie îndeplinite cumulativ de către 
candidați: a) Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b) Experi-
ență scenică de cel puțin un an ca 
instrumentist -naist într-un ansamblu 
sau orchestră cu specific folcloric. 
9.Instrumentist (vioară), M, debu-
tant, normă întreagă, perioadă deter-
minată- 12 luni, un post. Condiții 
care trebuie îndeplinite cumulativ de 
către candidați: a)Studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; b)
Experiență scenică de cel puțin un an 
ca instrumentist -violonist într-un 
ansamblu sau orchestră cu specific 
folcloric. 10.Instrumentist (țambal), 
M, debutant, normă întreagă, peri-
oadă determinată- 12 luni, un post. 
Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a)
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b )Experiență scenică de 
cel puțin un an ca instrumentist 
-țambalist într-un ansamblu sau 
orchestră cu specific folcloric. 11. 
Corepetitor, S, II, normă întreagă, 
perioadă determinată- 12 luni, un 
post. Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a) 
Studii superioare de lungă durată în 
domeniul muzical absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; b) 
Vechime în specialitatea studiilor de 
cel puțin un an ca instrumentist 
-corepetitor; c) Abilități și cunoștințe 
de interpretare muzicală la instru-
mentele pian și acordeon. 12.
Dansator -fată, M, debutant, normă 
întreagă, perioadă determinată- 12 
luni, 8 posturi. Condiții care trebuie 
îndeplinite cumulativ de către candi-

dați: a) Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; b)Experi-
ență scenică de cel puțin 2 ani ca 
dansatoare a unui ansamblu folcloric 
profesionist sau de amatori; c)Aspect 
fizic plăcut. 13. Dansator -băiat, M, 
debutant, normă întreagă, perioadă 
determinată- 12 luni, 7 posturi. 
Condiții care trebuie îndeplinite 
cumulativ de către candidați: a)
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) Experiență scenică de 
cel puțin 3 ani ca dansator al unui 
ansamblu folcloric profesionist sau 
de amatori; c) Aspect fizic plăcut. 
Pentru toate funcțiile menționate mai 
sus concursul se va desfășura pe 
următoarele etape: a)Selecția dosa-
relor -în data de 14.09.2018, ora 
16.00; b)Proba practică -în data de 
21.09.2018, ora 9.00; c)Proba interviu 
-în data de 26.09.2018, ora 9.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs la sediul 
Ansamblului Folcloric al Județului 
Iași, situat în Municipiul Iași, 
Șoseaua Bucium, nr.80, Corp A, până 
joi, 13 septembrie 2018, ora 16.00. 
Probele concursului se vor susține la 
adresa mai sus menționată. Datele de 
contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei de concurs: 
Ansamblul Folcloric al Județului Iași, 
Șoseaua Bucium, nr.80, telefon: 
0741.043.699, e-mail: ansamblulfol-
cloric_iasi@yahoo.com. Anunțul 
detaliat privind desfășurarea concur-
sului, precum bibliografia de concurs 
sunt afișate la avizierul Ansamblului 
Folcloric al Județului Iași și pe site-ul 
Consiliului Județean Iași, la adresa: 
www.icc.ro.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila” 
București organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi: -11 posturi vacante de asis-
tent medical debutant, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: -nivel 
de studii- postliceale; diplomă de 
școală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea medicină generală; 
diplomă de bacalaureat; certificat de 
membru OAMGMAMR- asistent 
medical generalist, avizat și valabil la 
data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent 
medical generalist, avizat și valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, elibe-
rată de OAMGMAMR; nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum și 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: -. Concursul se va 

desfășura astfel: proba scrisă- 
01.10.2018 ora 08.00, interviu- 
08.10.2018 și 09.10.2018 ora 08.00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 
10.09.2018- 21.09.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” și la S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
rești, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51- 61 
interior 108. -1 post vacant tehnician 
de audiologie și protezare auditivă 
licenţiat, conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii- 
superioare în specialitatea audiologie 
și protezare auditivă; diplomă de 
licenţă în specialitate, însoţită de 
suplimentul descriptiv; diplomă de 
bacalaureat; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum și acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autorizaţiei 
de acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 6 luni (sa nu deţină 
gradul principal ca tehnician de audi-
ologie și protezare auditivă licenţiat). 
Concursul se va desfășura astfel: 
proba scrisă- 01.10.2018 ora 12.00, 
interviu- 08.10.2018 ora 12.00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 
10.09.2018- 21.09.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” și la S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
rești, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51-61 
interior 108. -2 posturi vacant de fizi-
cian medical ,  conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: -nivel 
de studii- superioare; diplomă de 
licenţă în fizică sau echivalent (mate-
matică, informatică, chimie fizică, 
inginerie electronică, eelctrică sau 
mecanică), însoţită de suplimentul 
descriptiv; diplomă de bacalaureat; 
permis de exercitare nivel 2 eliberat 
CNCAN; diploma de master în fizică 
medicală sau adeverinţa care să 
ateste calitatea de student masterand 
într-un program de master fizica 
medicală acreditat; autorizaţie de 
liberă practică emisă de Ministerul 
Sănătăţii/ Direcţia de Sănătate 
Publică (DSP) -valabilă, sau dovada 
depunerii la DSP a solicitării de obţi-
nere a autorizaţiei de liberă practică 
(solicitarea cu nr. de înregistrare, în 
copie); nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum și acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 2 ani ca fizician 
medical debutant. Concursul se va 
desfășura astfel: proba scrisă- 
01.10.2018 ora 08.30, interviu- 
08.10.2018 ora 08.30, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 10.09.2018– 
21.09.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” și la S.U.U.M.C “Dr. Carol 
Davila” cu sediul în București, Str. 
Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1- 
telefon 021.319.30.51– 61 interior 
108. -1 post vacant de magaziner 
debutant, conform H.G. nr.286/2011. 
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Condiţii specifice: nivel de studii- 
medii sau generale; act doveditor de 
absolvire a studiilor; nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă- 01.10.2018 ora 10.00, 
interviu- 08.10.2018  ora 10.00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs este: 
10.09.2018- 21.09.2018. Relaţii supli-
mentare pe site-ul www.scumc.ro la 
rubrica “Cariere” şi la S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, 
sector 1- telefon 021.319.30.51- 61 
interior 594. -1 post vacant de asis-
tent de farmacie principal, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
-nivel de studii- postliceale; diplomă 
de şcoală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea farmacie; diplomă de 
bacalaureat; examen grad principal 
în specialitatea farmacie; certificat de 
membru OAMGMAMR- asistent 
farmacie principal, avizat şi valabil la 
data concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual pentru autori-
zarea exercitării profesiei de asistent 
farmacie principal, avizat şi valabil la 
data concursului, sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, elibe-
rată de OAMGMAMR; nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: minim 5 ca asis-
tent farmacie. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba scrisă- 02.10.2018 
ora 08.00, interviu- 09.10.2018 ora 
08.00, la sediul Spitalului Universitar 
de Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depunere 
a dosarelor de înscriere la concurs 
este: 10.09.2018- 21.09.2018. Relaţii 
suplimentare pe site-ul www.scumc.
ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88, sector 1 -telefon 
021.319.30.51- 61 interior 108. -1 post 
vacant de asistent social, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii specifice: 
-nivel de studii– superioare- studii de 
specialitate în asistenţă socială; 
diplomă de licenţă în specialitate, 
însoţită de suplimentul descriptiv; 
diplomă de bacalaureat; aviz de exer-
citare a profesiei de asistent social 
eliberat de  Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali; declaraţie pe 
propria răspundere că nu se găseşte 
în vreunul dintre cazurile de incom-
patibilitate prevăzute în Legea 
466/2004; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de acces 
la informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
vechime: minim 6 luni în speciali-
tatea studiilor (să nu deţină gradul de 
asistent social principal). Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă- 
02.10.2018 ora 09.00, interviu- 

09.10.2018 ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 10.09.2018- 
21.09.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 
1- telefon 021.319.30.51-61 interior 
162. -1 post vacant de îngrijitor, 
conform H.G. nr.286/2011. Condiţii 
specifice: nivel de studii– generale; 
act doveditor de absolvire a studiilor; 
nivel de acces la informaţii clasifi-
cate, precum şi acordul scris al candi-
datului privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifica-
tului de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; condiţii 
de vechime: -. Concursul se va desfă-
şura astfe l :  proba pract ică- 
02.10.2018 ora 10.00, interviu 
- 09.10.2018 ora 10.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concurs este: 10.09.2018 - 
21.09.2018. Relaţii suplimentare pe 
site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la S.U.U.M.C. “Dr. 
Carol Davila” cu sediul în Bucureşti, 
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 
1- telefon 021.319.30.51- 61 interior 
594. -1 post vacant de post de asistent 
medical principal- balneofiziokineto-
terapie şi recuperare, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: -nivel 
de studii- postliceale; diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea farmacie; diplomă de 
bacalaureat; diplomă de şcoală sani-
tară postliceală sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conf. H.G. 
nr.797/1997 în specialitatea balneofi-
zioterapie şi recuperare; certificat de 
membru OAMGMAMR- asistent 
medical principal balneofizioterapie 
şi recuperare, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi însoţit 
de avizul anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei de asistent 
medical principal balneofizioterapie şi 
recuperare, avizat şi valabil la data 
concursului, sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs, eliberată de 
OAMGMAMR; nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului privind 
verificarea în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de acces la informaţii clasifi-
cate sau a certificatului de securitate, 
în cazul în care acesta este declarat 
„admis”; vechime: minim 5 ca asistent 
medical balneofizioterapie şi recupe-
rare. Concursul se va desfăşura astfel: 
proba practică - 03.10.2018 ora 09.00, 
interviu  
- 10.10.2018 ora 09.00, la sediul Spita-
lului Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. Perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este: 10.09.2018 - 21.09.2018. 
Relaţii suplimentare pe site-ul www.
scumc.ro la rubrica “Cariere” şi la 
S.U.U.M.C “Dr. Carol Davila” cu 
sediul în Bucureşti, Str. Mircea Vulcă-
nescu nr.88, sector 1 - telefon 
021.319.30.51– 61 interior 108/.

CITAȚII  
l Numiţii Cuc Vasile, cu ultimul 
domiciliu în Satu Mare, Cuc Paul, cu 

ultimul domiciliu în Satu Mare, Cuc 
Lina, cu ultimul domiciliu în Satu 
Mare, sunt chemaţi în data de 
20.09.2018, la Judecătoria Satu Mare, 
în dosar nr.4288/296/2017, camera 
sala 64, completul C3C_FF, ora 
08.30, în calitate de pârâţi în procesul 
cu Bura Vasile Florin în calitate de 
reclamant, Bura Leea Delia în cali-
tate de reclamant, având ca obiect 
partaj judiciar.

l Numitul Varga Vasile, cu ultimul 
domiciliu în Satu Mare, este chemat 
la Judecătoria Satu Mare, în ziua de 
2 6 . 0 9 . 2 0 1 8 ,  î n  d o s a r 
nr.2962/296/2016, camera sala 7, 
complet C12C_FF, ora 08.30, în cali-
tate de pârât în proces cu Mois 
Gheorghe, în calitate de reclamant, 
SC Silvana Forest SA Satu Mare, 
prin lichidator RTZ&Partners SPRL, 
în calitate de pârât, având ca obiect 
de acţiune în constatare.

l Pârâţii Cîrchia Nicu, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat/comuna 
Tortomanu, judeţul Constanţa, şi 
pârâta Stoian Silvia, domiciliată în 
sat/comuna Ţepeş, judeţul Vaslui, 
sunt citaţi şi chemaţi personal la 
interogatoriu la Judecătoria Vaslui 
pentru termenul de judecată din data 
de 24.10.2018, ora 08.30, în proces cu 
reclamantă Cârchia Geneva, dosar 
nr.901/333/2017, având ca obiect 
partaj succesoral -constatare calitate 
moştenitor.

l Numita Bîrsan Lidia, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Mun. Codlea, 
str. Liliacului, nr. 4, bl. 12, sc. A, ap. 4, 
judeţul. Braşov şi ultima reşedinţă 
cunoscută în Torino, Via Michele 
Lessona nr. 89, Italia este citată la 
Judecătoria Braşov la data de 
19.10.2018, ora 9:00, sala J3, complet 
C34, în calitate de pârâtă în dosarul 
civil nr. 29052/197/2017 având ca 
obiect partaj bunuri comune/ lichi-
dare regimului matrimonial, în 
condractoriu cu reclamantul Bîrsan 
Ioan.

l Este citată pârâta Hack Sofia, la 
Judecătoria Lipova, în data de 
12.09.2018, ora 09.00, sala 1-C03, în 
proces cu reclamanta Lengyel Ileana. 
În caz de neprezentare se va putea 
trimite un înscris, judecata urmând a 
se face în lipsă. Prin înmânarea cita-
ției, sub semnătură de primire, 
personal ori prin reprezentant legal 
sau convențional ori prin funcțio-
narul public sau persoana însărcinată 
cu primirea corespondenței pentru 
un termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoştință şi 
termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citația i-a fost 
înmânată.

l Judecătoria Deta, Județ Timiş. 
Dosar Nr.1199/220/2018 din 03 august 
2018 OP 5271. Citație. Se citează 
numitul Cralovician Sergiu-Vasile, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Ciacova, str.A. Iancu, nr. 1, et. 1, ap. 3, 
județ Timiş, actualmente cu domiciliul 
necunoscut, având calitate de pârât în 
dosarul de mai sus-menționat, cu 
obiect pretenții, în contradictoriu cu 
reclamanta UAT Or. Ciacova, pentru 
termenul de judecată din 11.10.2018, 
ora 09.00, la Judecătoria Deta, str.
Victoriei, nr.3/A, județ Timiş. Preşe-
dinte, Daniel Ioan Herman. Grefier, 
Irina Szabo.

l Prodanof Nicolae, domiciliat în 
Brazilia, Sao Paulo, Rua Dr. Clovis 
de Oliveira 211 Ap. 144 şi Prodanof 
Torres Cleliana, domiciliată  Brazilia, 
Sao Paulo, Rua Comendador Miguel 
Calfat nr. 393, ap. 51, et.5, Bairro Vila 
Nova Conceicao, vă înştiinţăm că 
sunteţi invitaţi  să vă prezentaţi la 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, 
cu sediul în B-dul Unirii nr. 37, sector 
3 Bucureşti, România, camera 113, la 
data de 27.09.2018, completul 32, ora 
13:00, în calitate de pârâţi, în 
procesul cu reclamanţii Marcu 
Adrian şi Marcu Daniela în dosarul 
nr. 22914/300/2017, având ca obiect 
sechestru asigurator poprire asigura-
torie.

DIVERSE  
l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ - 
teritorială Dobreni, din județul 
Neamț, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
întregul UAT începând cu data de 
12.09.2018, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, la sediul Primăriei 
Dobreni conform art. 14, alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publici-
tății imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei Dobreni şi 
pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Primăria Comunei Isvoarele, 
judeţul Giurgiu, vă înştiinţează cu 
privire la faptul că în data de 
13.09.2018 se publică documentele 
tehnice necesare realizării proiectului 
„Realizare lucrări de înregistrare 
sistematică a imobilelor la nivel de 
sector cadastral în vederea înscrierii 
imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară” pentru 
sectorul 28, în conformitate cu preve-
derile art.11, alin.(2), litera „j” şi „k”, 
coroborat cu art.14, alin.(1) din Legea 
nr.7/1996, privind cadastrul şi publi-
citatea imobiliară, cu modificările şi 
completările ulterioare. Afişarea 
documentelor tehnice se va face pe o 
perioadă de 60 zile la sediul Primăriei 
Comunei Isvoarele, judeţul Giurgiu, 
din strada Principală, nr.243.

l Inspectoratul Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, strada 
Dragoş Vodă, nr.38, face cunoscută: 
Transmiterea fără plată către alte 
instituţii publice pentru următorii 
câini de serviciu: Rasa -Ciobănesc 
German, Specializarea -Intervenţie, 
N u m e l e :  L e x ,  N r. M a t r i c o l : 
941000002616260; Rasa -Ciobănesc 
German, Specializarea -Detecţie 
stupefiante, Numele: Labaka, Nr. 
Matricol: 941000002632456. Trans-
miterea cu titlu gratuit pentru urmă-
torii  câini de serviciu:  Rasa 
-Ciobănesc German, Specializarea 
-Detecţie stupefiante, Numele: Luha, 
Nr. Matricol: 2583; Rasa -Ciobănesc 
German, Specializarea -Detecţie 
stupefiante, Numele: Lota, Nr. 
Matricol: 9316.

l Notificare privind deschiderea 
procedurii generale a falimentului. 
Lichidator judiciar CC INSOL 
SPRL, în temeiul 107 lit B. din Legea 
85/2006, notifică deschiderea proce-

durii generale a falimentului împo-
triva debitorului SC Cris Agro Star 
SRL prin sentința civi lă nr. 
1097/27.07.2018 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, în dosarul nr. 
15344/118/2010. Creditorii debito-
rului trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală a acestuia, 
prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei în condiţiile următoare: 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor 
născute în cursul procedurii este 
10.09.2018. În temeiul art.76 alin 1 
din Legea 85/2006, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea 
din drepturi privind creanţa deţinută 
împotriva debitorului. Termenul 
limită limită pentru verificarea crean-
țelor născute în cursul procedurii, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanțelor la 
10.10.2018. Termenul limită pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanţelor este 
10.11.2018.

LICITAȚII  
l Societatea Complexul Energetic 
Oltenia SA cu sediul în Targu-Jiu, str. 
A.I. Cuza, nr. 5, judeţul Gorj, nr. 
ONRC J18/311/2012,  C.U.I . 
30267310, organizează în data de 
21.09.2018, ora 11:00, licitatie publica 
deschisa cu calificare, cu strigare, 
competitivă, pentru fiecare reper, 
pentru vanzarea de „bunuri”.
Bunurile (total 230 de repere - 
suruburi, tevi, diferite piese, robineti, 
materiale  din demolari, etc…), canti-
tatile si preturile de pornire sunt 
prezentate in Anexa la Regulament. 
Documentaţia de valorificare se 
poate procura in baza unei solicitari 
transmise la adresa e-mail iustin.
stiuca@ceoltenia.ro, persoana de 
contact: Iustin Marian Stiuca, tel: 
0372.819765. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 21/09/2018, ora 
09:00.

l UAT Comuna Vlădeni, judeţul 
Ialomiţa, organizează licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea suprafeţei 
de 132,9971ha teren arabil împărţit 
în 64 de loturi cu suprafeţe de 1,00ha; 
3,00ha; 5,00ha, situat în extravilanul 
comunei Vlădeni, judeţul Ialomiţa, 
aflat în Domeniul Privat al Comunei 
Vlădeni, judeţul Ialomiţa. Licitaţia 
va avea loc în data de 20.09.2018, ora 
9.00. Preţul de pornire a licitaţiei este 
de 1.000Lei/ha/an. Ofertele se depun 
la sediul Primăriei Comunei Vlădeni, 
din strada Mihai Viteazul, nr.35, până 
la data de 19.09.2018, ora 17.00, 
primirea solicitărilor de clarificări 
până la 14.09.2018. Documentaţia de 
atribuire se poate procura de la sediul 
Primăriei, relaţii suplimentare 
telefon: 0243.313.631, dl.Socarici Titi, 
Compartimentul Urbanism.

l Școala Gimnazială „Bogdan 
Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, 
CUI: 8036433, tel.0230.314.051, 
scoate la licitație, în vederea închiri-
erii, suprafața de 16,64mp, cu desti-
nația: activități comerciale şi 
alimentație publică. Licitația va avea 
loc la sediul instituției din strada 
Calea Bucovinei, nr.26, în data de 
17.09.2018, ora 13.00. Termenul-li-
mită pentru depunerea ofertelor 
(într-un exemplar) este 17.09.2018, 
ora 10.00. Documentația pentru 
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participare și relații suplimentare la 
sediul instituției (contabilitate).

l SC Mymob Myjob SRL, prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie 
publica a terenului intravilan in 
suprafata de 4.632 mp, situat in com 
Topalu, str. Soarelui, nr.710, jud. 
Constanta, inscris  in CF 10223 a com 
Topalu, cu deschidere de 134,6 ml la 
strada Soarelui (distanta pana la 
Dunare este de aproximativ 600 m) 
iar zona de amplasament in care se 
afla terenul dispune de urmatoarele 
utilitati: energie electrica, apa, gaze. 
Pretul este redus cu 50% din cel 
stabilit prin raportul de evaluare 
incuviintat de Adunarea Creditorilor 
din 19.12.2017 si este in cuantum de 
16.200 lei. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 10.09.2018, 12.09.2018, 
18.09.2018, 20.09.2018, 25.09.2018, 
27.09.2018, 02.10.2018, 04.10.2018, 
09.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 
18.10.2018, 23.10.2018, 25.10.2018, 
30.10.2018, 01.11.2018, 06.11.2018, 
08.11.2018, 13.11.2018, 15.11.2018 
orele 13.00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 
Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Detalii: in 
caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l Primăria orașului Bragadiru, cu 
sediul în orașul Bragadiru, șos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii,  terenul în supra-
faţă de 20mp,  situat în domeniul 
public al orașului Bragadiru, județul 
Ilfov, amplasat în orașul Bragadiru, 
șos. Alexandriei nr.464, cu destinația 
amplasării unei construcții provizorii 

în vederea desfășurării unor activitati 
comerciale. Licitaţia va avea loc în 
data de 10.10.2018, orele 10:00. 
Cererea de înscriere la licitaţie înso-
ţită de documentele solicitate, 
conform Caietului de sarcini, se vor 
depune până la data de 08.10.2018, 
orele 16:30, la Registratura Primăriei 
orașului Bragadiru judeţul Ilfov. 
Relaţii la telefon 021.448.07.95 inte-
rior 123.

l Primăria orașului Bragadiru, cu 
sediul în orașul Bragadiru, șos. 
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov, 
scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii, terenul în supra-
faţă de 15mp,  situat în domeniul 
public al orașului Bragadiru, județul 
Ilfov, amplasat în orașul Bragadiru- 
adiacent imobilului din șos. Alexan-
driei nr.64, cu destinația amplasării 
unui modul tip container în vederea 
desfășurării unor activitati comer-
ciale. Licitaţia va avea loc în data de 
10.10.2018, orele 13.00. Cererea de 
înscriere la licitaţie însoţită de docu-
mentele solicitate, conform Caietului 
de sarcini, se vor depune până la data 
de 08.10.2018, orele 16.30, la Regis-
tratura Primăriei orașului Bragadiru 
judeţul Ilfov. Relaţii la telefon 
021.448.07.95 interior 123.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, Consiliul Județean 
Ialomița, cod fiscal: 4231776, situat 
în municipiul Slobozia, Piața Revo-
luției,  nr.1, județul Ialomița, 
tel.0243.230.200, fax: 0243.230.250, 
e-mail: cji@cicnet.ro. 2.Informații 
generale privind obiectul concesi-
unii: obiectul concesiunii îl repre-

zintă suprafața de 255,5ha teren cu 
destinație agricolă -categoria de 
folosință neproductiv, proprietate 
publică situat în extravilanul 
comunei Giurgeni, înscris în CF 
20149 și suprafața de 1.879,09ha 
teren cu destinație agricolă -cate-
goria de folosință neproductiv, 
proprietate publică situat în extravi-
lanul comunei Gura Ialomiței, 
înscris în CF 20390. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: 
conform caietului de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: Pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire intrând pe: cji@
cicnet.ro, descărcând un exemplar, 
sau în urma unei cereri către 
Compartimentul Patrimoniu Public 
și Privat, contra cost. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compar-
timentul Patrimoniu Public și Privat, 
situat la etajul 3, camera 52 al Consi-
liului Județean Ialomița. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, potrivit 
prevederilor Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 54/2006: Contrava-
loarea caietului de sarcini este de 
20,00 Lei și se depune la casierie; 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 19.09.2018, ora 16.30. 4. 
Informații privind ofertele: Ofertele 
vor fi formulate conform caietului de 
sarcini; 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 26.09.2018, ora 16.30; 
4.2. Adresa la care trebuie depusă 

ofertele: Ofertele vor depuse la 
sediul Consiliului Județean Ialomița, 
registratură, parter; 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în 
două exemplare. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 27.09.2018, 
ora 11.00, la sediul Consiliului Jude-
țean Ialomița, parter, în sala de 
ședințe; 6.Denumirea, adresa, nr.de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Ialomița, municipiul 
Slobozia, b-dul Cosminului, nr. 12, 
cod poștal: 920030, județul Ialomița, 
tel.0243.236.952, fax: 0243.232.266, 
e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 06.09.2018.

l Consiliul Local Bratovoești orga-
nizează licitație publică pentru 
concesionarea pe o perioadă de 25 de 
ani a unui teren în suprafață totală 
de 1.200mp, aflat în proprietatea 
publică a comunei Bratovoești, sat 
Prunet, T58, P347, în vederea desfă-
șurării activităților turistice. Docu-
mentația de participare se poate 
solicita și obține de la sediul Primă-
riei Comunei Bratovoești; prețul este 
de 20Lei. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21.09.2018. 
Data-limită de depunere a ofertelor, 
într-un singur exemplar, este 
28.09.2018, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Bratovoești, 
nr.67. Ședința publică de licitație va 
avea loc în data de 28.09.2018, ora 
10.30, la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoești, telefon: 0251.371.029.

l Consiliul Local Bratovoești organi-
zează licitație publică pentru concesi-
onarea pe o perioadă de 25 de ani a 
unui teren în suprafață totală de 
2.067mp, aflat în proprietatea publică 
a comunei Bratovoești, sat Prunet, 
T58, P347, în vederea desfășurării 
activităților turistice. Documentația 
de participare se poate solicita și 
obține de la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoești; prețul este de 20Lei. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 21.09.2018. Data-limită de 
depunere a ofertelor, într-un singur 
exemplar, este 28.09.2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Bratovo-
ești, nr.67. Ședința publică de licitație 
va avea loc în data de 28.09.2018, ora 
10.30, la sediul Primăriei Comunei 
Bratovoești, telefon: 0251.371.029.

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, 
în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC Solution Auto SRL, cu 
sediul in Dr. Tr. Severin, str. Calomfi-
rescu, nr. 7, bl. C3, sc.1, et. 3, ap. 15, 
jud. Mehedinti, CIF: 17939392, 
J25/531/2005, scoate la vanzare: • 
stoc de marfa - piese auto (flanse, 
filtre, kit reparatii, garnituri, bielete, 
bucse, inele, burduf planetare, 
pompe, role, cuzineti, rulmenti, bujii, 
senzori, etc.). Valoarea totala: 13.661 
euro exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 24.09.2018 orele 14:00. 
Informam toti ofertanţii care vor să 

participe la sedinta de licitaţie faptul 
că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie si sa achiziționeze 
caietul de sarcini.  Invităm pe toti cei 
care vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la acel 
termen să depună oferte de cumpă-
rare. Nota: Lista detaliata a stocului 
de marfa poate fi consultata pe site-ul 
www.consultant-insolventa.ro la 
rubrica dosare, Solution Auto SRL, 
pozitia 10 sau la sediul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti. 
Relatii la sediul lichidatorului judi-
ciar, telefon 0756482035, tel./fax: 
0252354399, sau email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator 
Judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL

PIERDERI  
l Pierdut Carte Auto, autoturism 
Renault Megane, PH-91-MGV, pe 
numele Manea Gheorghe. Se declara 
nula.

l Pierdut atesat marfa de mare 
tonaj, CPI pe numele Rîjnoveanu 
Radu Mircea. Declar nul.

l Pierdut carnet de student, pe 
numele Maier Denisa Maria. Le 
declar nule.

l Travelpedia SRL, cu sediul în mun.
Iași, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.40, 
cam.4, spațiul comercial, CUI: 
25105886, J-22/340/2009, declarăm 
pierdut certificatul constatator 
privind activitățile autorizate nr. 
29874/24.06.2011.

l Pierdut atestat taximetrist nr 
0138992 eliberat de ARR Tulcea pe 
numele Anisimov Marius Laurentiu. 
Il declar nul.

l Pierdut atestat ARR persoană 
desemnată pe numele Mitel Maria. Îl 
declar nul.

l Societatea Mondelez Europe 
Procurement GMBH Opfikon 
-Sucursala România, cu sediul în 
București, sector 2, bd.Dimitrie 
Pompeiu, nr.5-7, clădirea C, zona 3, 
etaj 6, având CUI: 32819675, declară 
pierdut certificatul constatator emis 
de Registrul Comerţului în data de 
24.06.2014 al sediului secundar din 
Municipiul Brașov, Bulevardul 
Griviţei, nr.1X, judet Brașov. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut cotor BVCA serie 9537538 
pentru auto  B-89-GOE. Îl declar nul.

l Pierdut casă de marcat fiscalizată a 
SC Tara Mark Com SRL model DP 
-50D, seria 14057660 în parc Herăs-
trău în data de 15.08.2018.

l Pierdut permis de conducere 
francez în 23.08.2018 zona Evidenţa 
Populaţiei sector 4, București, permis 
eliberat la data de 16.04.2007 Rodez 
Franţa, pe numele Mazenq Elisabeta 
Nineta serie 07BG81850.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
pe nume Cristea Costel emis de ARR 
cu nr.  002057001 la data de 
11.03.2016.


