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OFERTE SERVICIU
l Firmă germană angajează 
șoferi profesioniști categoria 
CE+ADR pentru transporturi 
marfă (prelată) pe teritoriul 
Germaniei. 1.950Euro salariu+ 
24Euro diurna.  Contract 
german, concediu, dispecerat în 
limba română. Așteptăm CV-ul 
dvs. la e-mail: Bewerbung@ullri-
ch-gruppe.
de.Tel.0049.176.186.777.57.

l Gruparea de Jandarmi 
Mobilă Timișoara, judeţul 
Timiș, scoate la concurs în 
vederea încadrării, prin recru-
tare din sursă externă, 1 post 
vacant de personal contractual 
- îngrijitor (clădiri), conform 
H.G. 286/2011. Nivelul studi-
ilor: cel puţin școala generală. 
Vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 
nu este cazul. Concursul se va 
desfășura la sediul Grupării de 
Jandarmi Mobile Timișoara, cu 
sediul în localitatea Timișoara, 
str. G. Bariţiu, nr. 19-21, judeţul 
T i m i ș ,  d u p ă  u r m ă t o r u l 
calendar:  proba practică: 
07.09.2018, ora 10:00; interviul: 
13.09.2018, ora 10:00. Data 
limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 13.07.2018, ora 
16:00. Date de contact ale 
persoanei care asigură secreta-
riatul comisiei de concurs: plt. 
adj. Bărbulescu Cătălin, telefon 
0256/490990, int. 24412 și 
24662, 0256/490367.

l Muzeul Naţional Secuiesc, cu 
sediul în localitatea Sfântu 
Gheorghe, strada Kós Károly, 
nr.10, judeţul Covasna, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unei  funcţi i  contractuale 
vacante de: 1.Muzeograf gradul 
I ,  1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 24 iulie 2018, ora 
11.00; -Proba interviu în data de 
25 iulie 2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii 
superioare, specialializare în 
domeniul de arheologie; -Fără 
vechime; -Experiență în dome-
niul de arheologie; -Membru al 
Registrului  Arheologi lor ; 
-Cunoașterea limbii engleze 
(nivel mediu); -Abilităţi de 

comunicare; -Cunoștinţe de 
operare pe calculator: MS Word, 
Excel, Power Point. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
16 iulie 2018, ora 15.00, la sediul 
Muzeului Naţional Secuiesc. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Muzeului Naţional Secuiesc, 
persoană de contact: Rátz Judit, 
telefon: 0267.312.442, e-mail: 
office.sznm@gmail.com.

l Spitalul Municipal Câmpu-
lung Moldovenesc, jud.Suceava, 
organizează concurs, potrivit 
prevederilor HG nr.286/2011, 
pentru ocuparea postului 
contractual temporar vacant 
de: asistent medical la Secţia 
Boli Infecţioase. Calendar 
concurs: -17.07.2018, ora 12.00- 
proba scrisă; -19.07.2018, ora 
12.00- proba practică. Dosarele 
pentru înscriere la concurs se 
vor depune la Biroul RUNOS și 
Contencios al Spitalului Muni-
cipal Câmpulung Moldovenesc 
până la data de 9.07.2018, ora 
12.00, și vor cuprinde următoa-
rele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul 
de naștere, căsătorie, naștere a 
copiilor, buletin, diplomă de 
studi i ;  cert if icat  membru 
OAMGMAMR, aviz anual de 
exercitare a profesiei, asigu-
rarea de răspundere civilă 
profesională (malpraxis); -copia 
carnetului de muncă sau, după 
caz, o adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă; -fișă medi-
cală; -curiculum vitae; -reco-
mandare de la ultimul loc de 
muncă, acolo unde este cazul; 
-cazier judiciar. Taxa concurs: 
100Lei. Condiţii specifice: 
-studii: diplomă școală postli-
ceală sanitară sau echivalentă; 
-nu se solicită vechime în 
muncă. Relaţii suplimentare la 
sediul unităţii sau la telefon: 
0230.312.023, între orele 7.30-
16.00. Persoană de contact: 
Mera Nicoleta.

l Primăria Orașului Murfatlar, 
c u  s e d i u l  î n  l o c a l i t a t e a 
M u r f a t l a r,  s t r a d a  C a l e a 
D o b r o g e i ,  n r. 1 ,  j u d e ţ u l 
C o n s t a n ţ a ,  o r g a n i z e a z ă 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  L e g i i 
nr.188/1999, pentru ocuparea a 
2 funcţii publice de execuţie 
vacante de: inspector, clasa I, 
gradul profesional principal. 

Concursul se va desfășura la 
sediul  Primăriei  Orașului 
Murfatlar astfel: -Proba scrisă 
în data de 02.08.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu: data și ora 
interviului vor fi anunțate după 
proba scrisă. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: absol-
vent al studiilor cu diplomă de 
licenţă în știinţe agricole, 
respectiv: -pentru al doilea post 
studii cu diplomă de licenţă în 
știinţe financiar-contabile; 
-vechime: 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Candi-
daţii 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 Primă-
riei Orașului Murfatlar. Relaţii 
suplimentare și coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul insti-
tuț ie i  Pr imărie i  Orașului 
Murfatlar, persoană de contact: 
Zugravu Simona -consilier grad 
profesional superior, telefon/
fax: 0241.234.350, e-mail: consi-
liu-local@primaria-murfatlar.
ro.

l Primăria Comunei Marpod, 
cu sediul în localitatea Marpod, 
nr.327, judeţul Sibiu, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-bibliotecar, treapta II, 1 (unu) 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 24.07.2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 
26.07.2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: - studii: 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime: minim 1 
an; -cunoștințe medii de calcu-
lator. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la data 
de 16.07.2018, ora 15.00, la 
sediul Primăriei  Comunei 
Marpod, localitatea Marpod, 
nr.327, comuna Marpod, județul 
Sibiu. Relaţii suplimentare se 
pot obține sediul Primăriei 
Comunei Marpod, localitatea 
Marpod,  nr.327 ,  comuna 
Marpod, județul Sibiu, la telefon 
fix/fax: 0269.584.111, persoană 
de  contac t :  Gâmfă leanu 
Marcela.

l Anunt. Primaria Comunei 
Berzovia, cu sediul in localitatea 
Berzovia, Str.Revolutia din 
Decembrie 1989, numarul 123, 
judetul Caras-Severin, organi-
zeaza concurs conform Legii 
188/1999 pentru ocuparea a trei 
functii publice vacante de 
executie, pe perioada nedeter-
minata: 1- Inspector clasa I 
grad profesional asistent, stare 
civila si ; 2- Inspectori clasa I 
grad profesional debutanti, 
evidenta persoanei. Concursul 
se va desfasura la sediul Prima-
riei Berzovia, astfel: -Proba 
scrisa in data de 08 august 2018, 
ora 11.00; -Proba interviu in 
data de 10 august 2018, ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele 
conditii: -studii (obligatorii) 

-superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta; 
-vechime (obligatorie) pentru: 
inspector clasa I grad profesi-
onal asistent -1 an; inspectori 
clasa I grad profesional debu-
tanti -0. Candidatii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs in termen de 20 de zile 
de la publicarea anuntului in 
Monitorul Oficial ,  Partea 
a-III-a, la sediul Primariei 
Comunei Berzovia, Berzovia 
nr.123. Relatii suplimentare si 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs, 
la sediul institutiei: Primaria 
Comunei Berzovia, persoana de 
contact: Ignat Victoria Mariana 
-inspector clasa I grad profesi-
onal superior. Telefon/fax: 0255-
525.601, e-mail:  primaria.
berzovia@yahoo.com. 
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l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Ilfov organi-
z e a z ă ,  î n  t e m e i u l  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante contractuale pe peri-
oadă nedeterminată de timp, 
repartizate de la bugetul din 
venituri proprii- activitate 
curentă, corespunzătoare funcţi-
ilor contractuale de execuție din 
cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov, 
după cum urmează: -1 post de 
asistent registrator principal, 
gr.I, din cadrul Serviciului Publi-
citate Imobiliară -Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Buftea, repartizat de la 
bugetul din venituri proprii- 
activitate curentă, cu contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată de timp; -1 post 
de asistent registrator principal, 
gr.IA, din cadrul Serviciului 
Publicitate Imobiliară -Biroul de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Buftea, repartizat de la 
bugetul din venituri proprii- 
activitate curentă, cu contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată de timp. Cerin-
ţele specifice pentru ocuparea 
postului de asistent registrator 
principal, gr.I: -Studii de specia-
litate: studii superioare cu 
licență sau absolvite cu diplomă: 
profilul ştiinţe juridice, speciali-
zarea drept; -Vechime în specia-
litatea studiilor: minim 3 ani şi 6 
luni; -Abilităţi comunicare; 
-Disponibilitatea de a se perfec-
ționa; -Cunoştinţe operare calcu-
lator. Cerinţele specifice pentru 
ocuparea postului de asistent 
registrator principal, gr.IA: 
-Studii de specialitate: studii 
superioare cu licență sau absol-
vite cu diplomă: profilul ştiinţe 
juridice, specializarea drept; 
-Vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 6 ani şi 6 luni; -Abili-
t ă ţ i  c o m u n i c a r e ; 
-Disponibilitatea de a se perfec-
ționa; -Cunoştinţe operare calcu-
lator. Data-limită de depunere a 
dosarelor de concurs este 
17.07.2018, inclusiv, ora 16.30, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Ilfov 
(zilnic, luni-joi, între orele 08.00-
16.30, vineri, 08.00-14.00). 
Concursul se va desfăşura la 
sediul OCPI Ilfov, Şos.Kiseleff, 
nr.34, sector 1; -Proba scrisă în 

data de 26.07.2018, ora 10.00; 
-Interviul în data de 31.07.2018, 
de la ora 10.00. Date de contact: 
telefon: 021.224.60.85, interior: 
126, e-mail: if@ancpi.ro.Temei 
legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Anunţ privind ocuparea prin 
examen/concurs pe perioadă 
nedeterminată a unei funcţii 
contractuale de execuţie vacante 
de inspector de specialitate IA la 
Biroul Administrativ, Adminis-
trarea şi Gestionarea Patrimo-
niului,  Arhivă din cadrul 
Aparatului de specialitate al 
Primarului. În temeiul prevede-
rilor art.7 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, Primăria Oraşului 
Horezu, cu sediul în oraşul 
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a unei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacantă, 
respectiv inspector de speciali-
tate IA la Biroul Administrativ, 
Administrarea şi Gestionarea 
Patrimoniului, Arhivă din 
cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului Oraşului Horezu, 

astfel :  -Data desfăşurări i 
concursului: -selecția dosarelor: 
16.07.2018; -proba scrisă în data 
de 23.07.2018, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere se pot depune la 
sediul instituţiei, Comparti-
mentul resurse umane, juridic, 
î n  p e r i o a d a  0 2 . 0 7 . 2 0 1 8 -
13.07.2018, ora 16.00. Rezulta-
tele selecției dosarelor se vor 
afişa la avizierul din cadrul 
Primăriei Oraşului Horezu în 
data de 17.07.2018. Condiţii de 
participare la concurs: Inspector 
d e  s p e c i a l i t a t e  ( i n g i n e r 
constructor), gradul IA; -Nr.
posturi: 1; -Nivel studii: Studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licență, respectiv Facultatea 
de construcții; -Vechime: minim 
9 ani vechime în specialitate. 
Calendarul concursului: -Depu-
n e r e a  d o s a r e l o r :  t e r m e n 
02.07.2018-13.07.2018; -Selecţia 
dosarelor: termen 16.07.2018; 
-Proba scrisă: 23.07.2018, ora 
10.00; -Depunere contestaţii 
probă scr isă :  24 .07 .2018; 
-Afişarea rezultatelor după 
contestaţii: termen 25.07.2018; 
-Interviul: 26.07.2018, ora 10.00; 
-Rezultatul final al concursului: 
termen 27.07.2018. Bibliografia 
de concurs şi actele necesare 
înscrierii la concurs se afişează la 
sediul instituției. Date de contact 
ale secretarului comisiei Orleanu 
Elena Cristina -Biroul resurse 
umane, juridic, 0250.860.190.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploieşti, Pta. Eroilor 1A, organi-
zează concurs pentru ocuparea 

unui  post  contractual  de 
executie vacant la Cantina 
socială: 1. BUCĂTAR– 1 POST.
Condiții de participare:- studii: 
10 clase; - certificat calificare 
bucatar. Concursul se va desfă-
şura la sediul din Piața. Eroilor 
nr. 1A, după cum urmează:în-
scrierile se fac în perioada 02.07 
– 13.07.2018 intre orele 9.00 - 
14.00; proba scrisă va avea loc în 
data de 31.07.2018 ora 9.30; 
proba interviu va avea loc în 
data de 02.08.2018 ora 9.30. 
Dosarele de înscriere se depun la 
registratura instituției din Pța. 
Eroilor nr. 1A si trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare sunt 
afişate la sediul instituției şi pe 
site-ul institutiei www.asscplo-
iesti.ro.Relații suplimentare se 
pot obține la compartiment 
R e s u r s e  U m a n e  -  t e l . 
0740178780 sau 0244511137 
tasta 120.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploieşti cu 
sediul în Ploieşti, Pța. Eroilor nr. 
1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
de execuție vacant la Serviciul 
Cabinete Medicale Şcolare:asis-
tent medical generalist, grad 
debutant-1 post. Condiții de 
participare: absolvent scoala 
postliceală sanitară sau echiva-
lare conform HG nr. 797/1997; 
Concursul se va desfăşura la 
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A, 
după cum urmează: înscrierile se 

fac  în  per ioada 02 .07 .  – 
13.07.2018 orele 9.00 - 14.00; 
proba scrisă va avea loc în data 
de 30.07.2018 ora 9.30; proba 
interviu va avea loc în data de 
01.08.2018 ora 9.30. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura 
instituției din Pța. Eroilor nr. 1A 
şi trebuie să conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute 
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, 
actualizată. Condițiile de parti-
cipare sunt afişate la sediul insti-
tuției şi pe site-ul institutiei 
www.asscploiesti.ro.Relații 
suplimentare se pot obține la 
compartiment Resurse Umane - 
tel. 0740178780 sau 0244/511137 
int. 120.

l Administraţia Domeniului 
Public Sector 1 Bucureşti, 
anunţă: Concursuri de recrutare 
organizate în data de 23.07.2018, 
ora 10.00, proba scrisă şi în data 
de 27.07.2018, ora 10.00, proba 
interviului pentru ocuparea 
următoarei funcții contractuale 
de execuție vacante:1. Inspector 
de specialitate -Compartiment 
Tehnic Inspecție Domeniul 
Public:-studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -cursuri de 
calificare de specialitate (ştiințe 
ale comunicării; -vechimea în 
specialitate necesară: minim 6 
luni.2. Inspector de specialitate 
-Biroul Drumuri Semnalizare 
Rutieră:-studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
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lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă,  specializare 
inginer -inginerie civilă; 
-studii de masterat; -cursuri de 
cal if icare  de  special i tate 
(construcții civile); -vechimea în 
specialitate necesară: minim 6 
luni. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei, din 
Bd. Poligrafiei, nr.4, sector 1 în 
perioada 02.07.-13.07.2018. 
Condiţiile de participare şi bibli-
ografia se afişează la sediul insti-
tuției. Relaţii suplimentare la 
secretarul comisiei de concurs, 
telefon 021.319.32.53 int.117. 

l Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare 
cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Libertăţii nr. 14, sector 5, orga-
nizează la data de 25.07.2018, 
ora 10,00 (proba scrisa) la sediul 
din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, 
concurs pentru ocuparea pentru 
perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante de 
natură contractuală:-Consilier 
gr. IA în cadrul Directiei Ciclul 
Combustibilului  Nuclear– 
Compartimentul  Garanţi i 
Nucleare, Protecţie fizică şi 
Minerit.-Consilier gr. IA în 
cadrul Direcţiei Ciclul Combus-
tibilului Nuclear– Comparti-
m e n t u l  C N E 
Cernavodă.-Consilier gr. IA în 
cadrul Direcţiei Autorizare 
Utilizare Radiaţii Ionizante– 
Compartimentul Surse Medi-

c a l e  d e  R a d i a ţ i i 
Ionizante.-Consilier gr. IA în 
cadrul Direcţiei Autorizare 
Utilizare Radiaţii Ionizante– 
Compartimentul Surse de Radi-
aţii Ionizante, Industriale şi alte 
Surse.-Consilier gr. II în cadrul 
Direcţiei Autorizare Utilizare 
Radiaţii Ionizante– Comparti-
mentul Surse Medicale de Radi-
aţii Ionizante.-Consilier gr. II  în 
cadrul Serviciului Manage-
mentul Resurselor– Comparti-
mentul  Achiz i ţ i i  Publ ice  
– Administrativ. Dosarele de 
concurs se depun până la data 
de 16.07.2018, ora 15,00 la 
sediul din str. Lt. Zalic nr. 4, 
sect. 6, la Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n 
021.316.34.93/ int.131, şi vor 
cuprinde următoarele documen-
te:a) cerere (formular) de 
înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare; 
b) copia actului de identitate 
sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; c) copiile documen-
telor care să ateste nivelul studi-
ilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, 
copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor specifice 
ale postului d) carnet de muncă 
şi copie  şi după caz,  adeverinţe 
care  atestă vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea 
studiilor, 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) 
adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae; h) alte 
documente tipizate necesare 
înscrierii la concurs. Adeverinţa 
care atestă starea de sănătate 
conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii.
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 obli-
gaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la 
data desfăşurării primei probe a 
concursului. Actele prevăzute la  
lit. b), c) şi  d)  vor fi prezentate 
şi în original în vederea verifi-
cării conformităţii copiilor cu 
acestea.Înscrierile la concurs se 
fac în perioada 03-16.07.2018.
Rezultatele selecţiei dosarelor 
de concurs vor fi afisate până la 
data de 18.08.2018, ora 16,00.
Condiţiile generale precum şi 
cele specifice necesare pentru 
ocuparea posturilor scoase la 
concurs:1.Condiţii generale 
pentru post: -are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
s a u  s t a t e l o r  a p a r ţ i n â n d 

Spaţiului Economic European şi 
d o m i c i l i u l  î n  R o m â n i a ;  
cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
are capacitate deplină de exer-
ciţiu;  are o stare de sănătate 
corespunzătoare  postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza  adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abili-
tate; îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiţii  specifice 
potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs;  nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, 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 exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situa-
ţ i e i  în  care  a  in terveni t 
reabilitarea.2.Condiţii specifice 
postului:Consilier gr.  IA– 
Direcţia Ciclul Combustibilului 
Nuclear-  Compartimentul 
Garanţii Nucleare, Protecţie 
Fizică şi Minerit (activitate 
minerit radioactiv)– 1 post:-Pre-
gătire tehnică superioară de 
lungă durată, inginer sau absol-
vent al unei universităţi, în 
domeniul ştiinţelor exacte; -Cel 
puţin 6 ani vechime în oricare 
din domeniile: prospectarea, 
mineritul şi prepararea minere-
urilor de uraniu; exploatarea 
minieră şi prepararea minereu-
rilor radioactive; prelucrarea 
materiilor prime nucleare şi 

fabricarea combustibilului 
nuclear tip CANDU; dezafec-
tarea instalaţiilor de minerit şi 
preparare ş i  ecologizarea 
amplasamentelor de producere 
a uraniului; efectuarea de cerce-
tări şi proiectare  pentru mine-
ritul şi prepararea minereurilor 
de uraniu;   -Cunoaştere cel 
puţin de nivel mediu a limbii 
engleze; -Permis de conducere 
cat. B;-Cunoştinte temeinice de 
utilizare a computerului şi a 
programelor utilitare necesare 
pentru elaborarea lucrărilor; 
-Disponibilitate pentru efectu-
area în interes de serviciu a 
delegaţiilor interne, în zone cu 
relief accidentat, şi în afara 
ţării,  disponibilitate pentru 
lucru în program prelungit în 
anumite condiţii; Locul de 
muncă– Bucureşti,  Str. Lt. 
Zalic, nr. 4, sector 6;Consilier gr. 
IA- Direcţia Ciclul Combustibi-
lului Nuclear– Compartimentul 
CNE Cernavodă-  1  post : 
-Absolvent al unei facultăţi cu 
profil tehnic, preferabil facul-
tatea de energetică (speciali-
zarea în centrale nucleare 
constituie un avantaj) sau elec-
trotehnică/ inginerie mecanică 
(împreună cu alte cursuri în 
domeniul energeticii nucleare/ 
securității nucleare/ radiopro-
tecției). Studiile trebuie să fie la 
zi, de lungă durată (5 ani sau 4 
ani şi masterat într-unul din 
d o m e n i i l e  m e n ț i o n a t e ) ; 
-Vechimea în muncă sau specia-
litatea necesara: Minim 6 ani 
activitate în domeniul energe-
ticii nucleare/ operare, proiec-
tare, cercetare în domeniul 
nuclear/ calcule mecanice, 
termohidraulice sau evaluări de 
securitate nucleară, în confor-
mitate cu cerințele din Fişa 
Postului; -Cunoştințe temeinice 
privind cerințele de autorizare a 
centralelor nuclearo-electrice şi 
r eac toare lor  nuc leare  în 
România; -Cunoştințe temeinice 
privind datele de proiect, datele 
de funcționare şi documentațiile 
de securitate nucleară ale 
centralei nuclearoelectrice de 
tip CANDU 6; -Cunoştințe 
temeinicie privind prevederile 
legii 111/1996 şi a normelor de 
securitate nucleară; Disponibili-
tate pentru deplasări în interes 
de serviciu (până la o sapta-
mână/ lună) pentru îndeplinirea 
atribuțiilor de inspecție/ control, 
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pregătire profesională, întâlniri 
de lucru, etc; -Experiența ante-
rioară în aplicarea proceselor de 
inspecție şi sancțiuni din cadrul 
CNCAN constituie un avantaj; 
-Viitorul ocupant al postului de 
de Consilier IA din cadrul 
DCCN va avea o perioadă de 
proba de 6 luni şi va intra 
într-un program complex de 
pregătire specifică, de minim 2 
ani, pentru îndeplinirea atribu-
țiilor corespunzătoare acestui 
post; -Cunoştinţe avansate de 
limba engleză; -Cunoştințe 
temeinice de lucru pe tehnica de 
calcul, în utilizarea pachetului 
de programe Microsoft Office 
(Word, PowerPoint, Excel, 
Acces,) şi Windows, Outlook, 
Internet; -de preferat ca domici-
liul candidatului să fie în locali-
tățile din vecinătatea CNE 
Cernavodă;Consilier gr. IA– 
Direcţia Autorizare Utilizare 
Radiaţii Ionizante-  Comparti-
mentul Surse Medicale de Radi-
aţii Ionizante- 1 post:-Pregătire 
superioară tehnică sau universi-
tară, studii de lungă durată, în 
inginerie, fizică medicală sau în 
domeniul ştiințelor exacte; 
Perfecţionări/ specializări: 
cursuri în radioprotecție şi/sau 
aplicații cu surse medicale de 
radiații ionizante; -Vechimea în 
munca sau specialitatea nece-
sară: peste 6 ani; -Cunoştinţe de 
operare pe calculator: Office, 
operarea programelor imple-
mentate, la nivel de utilizator; 
Limba  engleză, nivel mediu; 
Locul de muncă–Bucureşti, Bd. 
Libertăţii, nr.14, sector 5.Consi-
lier gr. IA- Direcţia Autorizare 
Utilizare Radiaţii Ionizante- 
Compartimentul Surse de Radi-
aţii Ionizante, Industriale şi alte 
Surse- 1 post:-Pregătire superi-
oară tehnică sau universitară, 
studii de lungă durată, în ingi-
nerie, fizică medicală sau în 
domeniul ştiințelor exacte; 
Perfectionări/ specializări: 
cursuri în radioprotecție şi/sau 
aplicații cu surse medicale de 
radiații ionizante; -Vechimea în 
munca sau specialitatea nece-
sară: peste 6 ani; -Cunoştinţe de 
operare pe calculator: Office, 
operarea programelor imple-
mentate, la nivel de utilizator; 
Limba  engleză, nivel mediu; 
Locul de muncă– Bucureşti, Bd. 
Libertăţii, nr.14, sector 5.Consi-
lier gr. II- Direcţia Autorizare 

Utilizare Radiaţii Ionizante- 
Compartimentul Surse Medi-
cale de Radiaţii Ionizante-1 
post:-Pregătire superioară 
tehnică sau universitară, studii 
de lungă durată (inginer elec-
tronist/ automatist cu speciali-
zare pe aparatură medicală sau 
absolvent al unei universităţi în 
domeniul ştiinţelor exacte– 
fizică/ fizică medicală, bioingi-
nerie medicală sau chimie); 
cursuri postuniversitare de 
specializare în radioprotecţie şi/
sau în aplicaţiile surselor de 
radiaţii ionizante, pentru dome-
niul medical sau; experienţa 
practică relevantă privind apli-
caţiile surselor de radiaţii ioni-
zante în domeniul medical; 
-Vechimea în munca sau specia-
l itatea necesară- 1-3 ani; 
-Cunoştinţe de operare pe 
calculator: Office, operarea 
programelor implementate, la 
nivel de utilizator; Limba 
engleză– nivel mediu; Locul de 
muncă–  Bucureşti, Bd. Liber-
tăţii, nr.14, sector 5.Consilier gr. 
II- Serviciului Managementul 
Resurselor- Compartimentul 
Achiziţii Publice– Adminis-
trativ- 1 post: -pregătire superi-
oară tehnică sau economică, 
studii de lungă durată (inginer 
sau absolvent al unei universi-
tăţi, în domeniul ştiinţelor 
exacte); -vechimea în muncă 
sau specialitatea  necesară: 1-3  
ani; -Cunoştinţe de operare pe 
calculator: Office, operarea 
programelor implementate, la 
nivel de utilizator; desfăşurarea 
activităţii în domeniul achiziţi-
ilor publice într-o instituţie 
publică reprezintă un avantaj; 
Locul de muncă- la sediul 
CNCAN  din Bucureşti, Str. Lt. 
Zalic, nr.4, sector 6;Concursul 
constă în:-proba scrisă, care se 
va desfăşura la CNCAN, sediul 
din Str. Zalic, nr.4, sect. 6, în 
data de  25.07.2018,  ora 
10;-interviul se va desfăşura în 
data de 01.08.2018 la sediul din 
str. Zalic, nr.4, sect. 6, ora 10.

Contestaţiile se vor depune de 
către candidaţii nemultumiţi în 
termen de o zi lucrătoare de la 
data afişării rezultatului pentru 
fiecare probă susţinută (selecţie 
dosare, proba scrisă, interviu), 
iar termenul prevăzut pentru 
soluţionarea acestora este de  o 
zi. Bibliografia, tematica şi alte 
documente tipizate necesare 
înscrierii la concurs sunt pe 
www.cncan.ro.

l SC Marchand Pharma Tech 
SA, cu sediul în Aleea Sinaia, 
nr.60C, com.Brăneşti, jud.
Dâmbovița, înregistrată sub 
J15/603/2018, CUI:R39401334, 
angajează personal pentru 
posturile: 1.un loc/post Manager 
Operațiuni/Produs- Cod COR 
241226, cu studii superioare, 
cunoscător de limba engleză; 
2.un loc/post Manager Îmbună-
tăț ir i  Procese-  Cod COR 
242108, cu studii superioare, 
cunoscător de limba engleză; 
3.un loc/post Tehnician în 
Industria Alimentară- Cod 
COR 311925, fără studii, cunos-
cător de limba engleză; 4.5 
(cinci) locuri/posturi Muncitor 
Necalificat ambalare- Cod COR 
932903, fără studii, cunoscător 
de limba engleză. Condiții gene-
rale şi obligatorii pentru toți 
aplicanții la încadrarea în 
muncă: -cunoaşterea limbii 
engleze; -norma de muncă este 
de 8 (opt) ore/zi. Relații la 
telefon: 0728.730.922. 

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, 
organizează concurs în data de 
24.07.2018 pentru ocuparea 
unui post vacant de şofer II la 
Serviciul administrativ, aprovi-
zionare-transport, pe durată 
nedeterminată. Condiţii speci-
fice: -diplomă de şcoală gene-
rală; -permis de conducere 
pentru şofer profesionist; 
-condiții de vechime: fără. 
Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slatina, în data de 
24.07.2018, ora 9.00- proba 
scrisă şi în data 27.07.2018, ora 
9.00- proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului, până în data de 
13.07.2018 şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Biblio-
grafia de concurs este afişată la 
sediul unităţii şi pe site-ul spita-
lului (www.spjslatina.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS 
s a u  l a  n r. d e  t e l e f o n : 
0349.802.550.

l ISJ Dâmbovița scoate la 
concurs 3 posturi experți în 
cadrul Proiectului INO-PRO 
-INOvație şi PROgres pentru o 
educație şcolară de calitate şi 
incluzivă, în județul Dâmbovița, 
ID 104753. Informații suplimen-
tare pe pagina web: http://www.
isj-db.ro/ şi la sediul ISJ Dâmbo-
vița.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Cumpăr Magazin Istoric 2012 
- 2018, vând aprilie 1967 - 
decembrie 2011 complet. Mă 
deplasez pentru livrare/ridicare. 
Telefon  0754/337520.

CITAȚII  
l Numiții Hornung Ioan Enric 
şi Steinburg Anemarie sunt 
citați pentru data de 19.07.2018, 
sala J2, ora 9.00, în dosarul civil 
nr. 17213/197/2015*, af lat pe 

rolul Judecătoriei Braşov, având 
ca reclamanți pe Bălacianu 
Alina Cristina, Iudeanu Liviu 
Iosif, Comaniciu Dragoş, Coma-
niciu Delia şi SC Viverom SRL, 
dosar având ca obiect partaj 
judiciar.

l Judecătoria Iaşi, secția civilă, 
sentința civilă nr. 3494/2018, 
şedința publică de la 21 martie 
2 0 1 8  î n  d o s a r  n r . 
17465/245/2017: Admite cererea 
formulată de reclamanta Filip 
Ioana, CNP 2810108226716 cu 
domiciliul procedural ales la 
Cabinet Avocat Pană Lazarec 
Ioana, cu sediul în Iaşi, str. 
Grigore Ureche, nr.3, bl. Șonțu, 
parter în contradictoriu cu 
pârâtul Ciubotă Gheorghiță, 
CNP 1760424221139, cu domi-
ciliul în mun. Iaşi, str. Mitro-
polit Varlaam, nr.21bis, bl.C2, 
et.2, ap.85, jud. Iaşi, citat prin 
publicitate, prin curator special 
avocat Prisacariu Mihaela 
Roxana. Prezenta hotărâre 
suplineşte acordul tatălui pârât 
Ciubotă Gheorghiță pentru 
eliberarea paşaportului minorei 
Ciubotă Ștefania, născută la 
data de 29.07.2007 şi pentru 
deplasarea minorei în străină-
tate ,  respect iv  în spațiul 
Uniunii Europene, în vacanțele 
şcolare, însoțită de mama recla-
mantă, Filip Ioana pe o peri-
oadă de 3 ani de la data 
rămânerii definitive a prezentei 
hotărâri. Obligă pârâtul să 
plătească reclamantei cheltuieli 
de judecată în cuantum de 720 
lei (onorariu avocat-700 lei şi 
taxă de timbru-20 lei). Cu drept 
de apel în termen de 30 de zile 
de la comunciare. Cererea de 
apel se va depune la Judecă-
toria Iaşi. Pronunțată prin 
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punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei 
instanței azi, 21.03.2018.

l Societatea BSB Fashion SA, 
persoană juridică română, cu 
sediul social în București, Sector 
4, str.Bibescu Vodă, nr.5, bloc 
P5A, sc.A, et.4, ap.24, nr. ORC: 
J40/16927/2003, 
CUI:RO15985244, prin av. 
Bosoanca Sorina, în calitate de 
PROPRIETARĂ a imobilului 
situat în București, Sector 3, Str.
Drumeagului, nr.28, vecin cu 
proprietatea situată la adresa 
București, str.Drumeagului, 
nr.26, Sector 3, în conformitate 
cu art.27 din Normele de aplicare 
a legii nr.50/1991 notifică și invită 
pe orice persoană, fizică sau juri-
dică, care pretinde și dovedește 
că are un drept de proprietate 
sau alt drept real asupra imobi-
lului situat în București, str.
Drumeagului, nr.26, Sector 3, de 
a se prezenta în orice zi lucră-
toare până la data de 10.07.2018 
în intervalul orar 12.00-16.00 la 
sediul Cabinetului de avocat 
Bosoancă Sorina, B-dul.Camil 
Ressu, nr.1, bloc 14B, scara 2, 
ap.63, Sector 3, București, cod 
poștal 031731, mail: sorinabo-
soanca@yahoo.com, tel./fax: 
021.367.24.43, tel.0729.961.222 
pentru studierea documentației 
tehnice în vederea exprimării 
acordului în calitate de vecin 
pentru obținerea de către BSB 
Fashion SA a autorizației de 
construire pe terenul proprie-
tatea BSB FASHION SA situat 
la adresa București, Sector 3, Str.
Drumeagului, nr.28, a unui 
imobil cu destinația de locuințe, 
regim de înălțime S+P+2E+M și 
împrejmuire, potrivit Certifica-
t u l u i  d e  U r b a n i s m 
nr.1743/14.07.2016 prelungit 
până la data de 13.07.2018 emis 
de Primăria Sector 3 București.

DIVERSE  
l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Romsim 2002 SRL 
desemnat prin hotararea nr. 
3691 din data de 14.06.2018, 
pronuntata de Tribunalul  Bucu-
resti – Secţia a VII-a Civila , in 
dosar nr. 8200/3/2017, notificã 
deschiderea falimentului prin 

procedura generala prevazuta 
de Legea nr.85/2014 împotriva 
ROMSIM 2002 SRL, cu sediul 
in București Sectorul 4, Splaiul 
Unirii, Nr. 96, CUI 14842173, 
numar de ordine in registrul 
comertului J40/8201/2002. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insol-
ventei impotriva Romsim 2002 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalul  Bucuresti – 
Secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 8200/3/2017, in 
urmatoarele  condit i i  :  a) 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 27.07.2018; 
b) termenul limita pentru verifi-
carea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabe-
lului suplimentar al creantelor 
24.08.2018;c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea in BPI a 
tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv consolidat 
21.09.2018.

l SC Silviagoiesti SRL, cu 
sediul în localitatea Timișoara, 
str.G.Coșbuc, nr.2, ap.3/B, jud.
Timiș, anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Urbanistic 
Zonal- „Dezvoltare zonă locu-
inţe individuale și colective, 
funcţiuni complementare- avize 
conform PUZ”, situat în judeţul 
Timiș, comuna Dumbrăviţa, 
CF404825, cad.404825, și 
declanșarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate 
realiza la sediul SC Silviagoiesti 
SRL, localitatea Timișoara, 
str.G.Coșbuc, nr.2, ap.3/B, zilnic, 
între orele 9.00-17.00. Comenta-
riile și sugestiile se vor transmite 
în scris la sediul APM Timiș, 
str.B-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data prezen-
tului anunţ.

l Lista titularilor mormintelor 
cărora li s-a anulat dreptul de 
folosință asupra locurilor de 
mormânt. Lot I, cls I: Mănoiu 
Samoilă, Rd.1, nr.1A; Popescu 

Pârvu, Rd.1, nr.7; Goleanu Ion, 
Rd.3, nr.5; Buznea Nicolae, 
Rd.6, nr.35; Gheorghion Oct., 
Panaiot Rd.8, nr.59; Oprea Ioan, 
Rd.8, nr.62; Turus Octavian, 
Rd.12, nr.98; Dioancă Ion, Lada 
M, Rd.13, nr.113; Firică Sava, 
Rd.14, nr.117; Varga Alexandru, 
Rd.15, nr.131; Iancu Emil, 
Rd.20, nr 191; Igna Ioan Rd.22, 
nr.219; Dobratăr Oliviu R 23, 
nr.223; Gavrilaș Maria, Rd.24, 
nr.235A; Oprinescu Vili, Rd.26, 
nr.267; Letean Maria, Rd.27, 
nr.281. Lot 1, cls II-a: Boia 
Alexandru,  Rd.2,  nr.24A; 
Sovejan Teodor, Rd.3, nr.43; 
Gornic, Rd.3, nr.45A; Astaluș 
C., Mureșan I Rd.4, nr.62; 
Bodorin Teodor, Rd.5, nr.77; 
Pitulice Victor, Rd.6, nr.95; 
Rîșniță Marin, Rd.7, nr.105; 
Militaru C-tin, Rd.9, nr.135-136; 
Lada Vasile, Rd.10, nr.151; Croi-
toru Dumitru, Rd.10, nr.164; 
Ciuca V. R11, nr.173-174; Bota 
Mihaela Rd.11, nr.182. Lot I, cls 
III-a: Gorcea Bogdan, Rd.1, 
nr.9; Muzur Virgil, Rd.3, nr.35; 
Cîrlig Ianos, Rd.4, nr.58; Lorinț 
Em. Rd.5,nr.74; Adam Ioan, 
Rd.6, nr.79; Moldovan Em, 
Rd.6, nr.93; Rusu Smaranda, 
Rd.7, nr.94; Cherecheș  Gh., 
Rd.7, nr.96; Vătăman Elisabeta, 
Rd.8, nr.110; Nicoară Ioan, 
Rd.9, nr.125; Naghy V., R 9, 
nr.12. Lot 2, cls I: Cesaru, Rd.2, 
nr.14; Carol Mihăilescu, Rd.4, 
nr.11; Dima Nicolae, Rd.5, nr.18; 
Mureșan Adrian, Rd.6, nr.31; 
Gros Carol, Rd.7, nr.36C; 
Poenaru Margareta, Rd.8, nr.45; 
Farcaș Catița, Rd.10, nr.62B, 
Dan Poiană, Rd.12, nr.81; Mușa 
Daniil, Rd.12, nr.86; Jecan A, 
Rd.14, nr.108; Popa Lazăr, 
Rd.15, nr.120; Caraiman Nican., 
Rd.15, nr.126A; Matei Ghe., 
Rd.16, nr.129; Munteanu Ioan, 
Rd.16,  nr.132;  Munteanu 
Nicolae, Rd.16, nr.133; Stîngaciu 
Aristica, Rd.17, nr.144; Cor 
Aurora, Rd.18, nr.153A; Nițu 
Gheorghe,  Rd.24,  nr.219; 
Pelehaci C-tin, Rd.24, nr.220A; 
Traian Stela, Rd.25, nr.231. Lot 
2, cls II-a: Mihai Ioan, Rd.1, 
nr.4; Prodan Elena, Rd.1, nr.9; 
Paveloni Domnica, Rd.4, nr.41; 
Stoichiță Iosif, Rd.4, nr.43; 
Bolca Simion Rd.5, nr.60; Stro-
escu Ana, Rd.10, nr.128; Obreja 
C-tin, Rd.10, nr.129; Scarlat 
C-tina, Rd.10, nr.130; Fără 
nume, Rd.10, nr.130A; Gabor C, 

R10, nr.135; Nuțu Teodor, 
Rd.11, nr.145; Fără nume Rd.11, 
nr.146; Oprea Liliana, Rd.11, 
nr.147; Brad Flavius, Rd.11, 
nr.148; Kociovska Sloboda, 
R.13, nr.197. Lot 2, cls III-a: 
Anghel Terezia, Rd.1, nr.3; 
Dimos Valeria, Rd.1, nr.5; Gavu-
lidis Ghe. R.1, nr.8; Chirian 
Vasile, Rd.2, nr.36; Galea Lazăr, 
Rd.2, nr.40; Vlaicu Nicolae, 
Rd.3, nr.45; Lada Vasile R.3, 
n.54; Alexandru Vaida Voievod, 
R4, nr.72; Șandor Mihai, Rd.6, 
nr.97; Pasc Rafila, Rd.6, nr.99; 
Teaca St. Rd.6, nr.103A; Ciprian 
M, Rd.7,nr.118. Lot 3, cls I: Ursu 
Petru, Rd.3, nr.4; Rîmbas 
Ludovic, Rd.3, nr.6; Marsi 
Mihai, Rd.3, nr.7; Lăbuneț 
Valeriu, Rd.3, nr.8A; Lucaci 
Iosif, Rd.3, nr.9; Florea C, Rd.6, 
nr.41; Keller Veronica, Rd.9, 
nr.73; Papoi Maria, Rd.9, nr.76; 
Dăneasa Ionel, Rd.16, nr.138; 
Dogaru Silvia, R.22, n.196; 
Munteanu Alex. Rd.24, nr.221. 
Lot 3, cls II-a: Costa Alexandru, 
Rd.2, nr.17; Poenar Gh, Rd.4, 
nr.34; Drăghici Dumitru, Rd.5, 
nr.43; Vancu Ioan, Rd.6, nr.52; 
Pădurean Ioan, Rd.12, nr.93A; 
Zăvoian Felix, Rd.13, nr.98. Lot 
3, cls III-a: Crișan Iosif, Rd.2, 
nr.14; Apostu Ilinca, Rd.2, nr.15; 
Antal M, Rd.4, nr.30; Fără 
nume, Rd.8, nr.67. Lot 4, cls I: 
Ungur Silviu, Rd.2, nr.9; Guțu-
leac Petru, Rd.7, nr.10A; Popa 
Dumitru, Rd.9, nr.20; Macavei 
Vasile, Rd.10, nr.26A; Cuibuș 
Ghe. ,  Rd.11,  nr.29;  Cara 
Nicolae, Rd.16, nr.48; Huroș 
Maria, Rd.16, nr.49; Moisă 
Paraschiv, Rd.25, nr.87; Stroia 
Ana, Rd.28, nr.108. Lot 4, cls 
II-a: Vințan Florin, Rd.2, nr.10; 
Radu Arcadie, Rd.2, nr.14-15; 
Munteanu Lăița, Rd.4, nr.30; 
Coca Valeria, Rd.4, nr.33; Cătu-
neanu Corina, Rd.7, nr.52; Cris-
toiu Emilia, Rd.7, nr.56; Martin 
Iustin, Rd.8, nr.64; Mălăescu 
Aglaia, Rd.10, nr.75; Vincler 
Martin, R.10, n.78; Mihăiță 
Aurel, Rd.14, nr.110; Micu 
Lucreția, Rd.14, nr.111A. Lot 4, 
cls III-a: Manolis Maria, Rd.1, 
nr.2; Coțoveanu Ana, Rd.3, 
nr.23; Dobrin Floarea, Rd.4, 
nr.41; Gorea D, R.5, nr.50; 
Brașoveanu Ion, Rd.6, nr.63; 
Mihalache Ion, Rd.6, nr.66; 
Petras Ianis,  Rd.6,  nr.68; 
Duman Ana, Rd.6, nr.73; Fără 
nume, Rd.7, nr.74A; Igna 

Dumitru, Rd.7, nr.74B; Fără 
nume, Rd.7, nr.74C; Faur Aurel, 
Rd.7, nr.74; Maltea C-tin, Rd.8, 
nr.101; Mihalache C-tin, Rd.8, 
nr.102; Istrate Ileana, Rd.8, 
nr.104; Horvat Valeria, Rd.8, 
nr.108. Lot 5, cls I: Savalieva 
Tamara, Rd.2, nr.14; Neagu 
Dan, Rd.3, nr.26; Huh Visalon, 
Rd.4, nr.38; Herbel Gh, Rd.4, 
nr.44; Portotasi Hristos, Rd.6, 
nr.60; Părăuț Maria, Rd.6, nr.61; 
Crăciun Ileana, Rd.1, nr.95A; 
Moldovan Gh., Rd.1, Poz.A; 
Vihtner Terezia, Rd.3, nr.116A; 
Maier Lia, Rd.3, nr.118; Șoancă 
Aristică, Rd.6, nr.180; Handrea 
Letiția, Rd.6, nr.184; Andrica 
Vasile, Rd.7, nr.188. Lot 6, cls.I: 
Trifan Ilie, Rd.5, nr.37; Pătrău 
Ion, Rd.7, nr.57; Silvestru 
Ștefan, Rd.10, Poz.A; Preda 
Ioan, Rd.10, Poz.A2; Voicu 
Iacob, Rd.10, nr.78; Jurca Horia, 
Rd.11, nr.84. Urmare a anulării 
actului de concesiune și nepre-
zentării la Oficiul parohial în 
termenul legal, aveți dreptul ca, 
în termen de 90 zile de la data 
publicării, să vă ridicați bunurile 
de la mormânt. În caz de nepre-
zentare, bunurile devin părăsite 
și trec ca atare în proprietatea 
parohiei (Regulamentul cimiti-
relor art.32). Mai multe infor-
m a ț i i ,  p e  s i t e - u l  h t t p : / /
parohiaschimbarealafata.ro/
concesiuni4.php. Consiliul paro-
hial.

ADUNĂRI GENERALE  
l Asociaţia Liga Arabilor 
Sirieni din România, sediul în 
București, șos. Pantelimon, nr. 
81, sector 2 convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară la 
18.07.2018, ora 13.00 la sediul 
Ambasadei Republicii Arabe 
Siriene la București, str. Paris, 
nr. 47, sector 1, București. 
Ordinea de zi va fi următoarea: 
-aprobarea raportului financiar; 
-alegerea Consiliului General al 
Asociaţiei Liga Sirieni din 
România; -alegerea Consiliului 
Director al Asociaţiei Liga 
Sirieni din România; -diverse. 

LICITAȚII  
l Continvest Insolventa SPRL 
organizeaza licitatie publica cu 
strigare in vederea vanzarii in 
conformitate cu prevederile 
Legii 85/2006, a urmatoarelor 
active apartinand CET SA: 
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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 ince-
pand 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: Autoutili-
tara 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 electronice, la pretul 
de 5.900 lei; Birotica si calcula-
toare 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 Licita-
tiile se organizeaza in datele de  
0 5 . 0 7 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 7 . 2 0 1 8 , 
19.07.2018, 26.07.2018, ora 
11.00. Alte informatii: Licitatiile 
se organizeaza la biroul lichida-
torului din Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de 
sarcini  se pot ridica de la lichi-
datorului,  contra sumelor 
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei. 
Garantia   de    participare   la   
licitatie  de 10% din valoarea de 
pornire trebuie achitata cu cel 
putin 2 zile anterior datei licita-
t i e i .  Te l .  0 2 4 1 / 5 4 2 9 4 2 ; 
0720/300.464.

l Primăria Comunei Dochia, 
judeţul Neamţ, cu sediul în 
satul Dochia, comuna Dochia, 
judeţul Neamţ, organizează la 
data de 31.07.2018, ora 12.00, la 
sediul instituţiei,  l icitaţie 
publică pentru concesionarea 
suprafeţei de 463,00mp teren 
situat în intravilanul comunei 

Dochia- CV 29, corp topo 644, 
cu destinația: „construcții”. 
Ofertele se depun la sediul 
concedentului precizat în 
anunţul publicitar, în două 
plicuri închise şi sigilate, unul 
exterior şi unul interior, până 
cel târziu la data de 31.07.2018, 
ora 10.00. Documentaţia de 
atribuire şi alte informaţii se 
pot obţine de la sediul Primăriei 
Comunei Dochia sau apelând 
nr.de telefon: +40.0233.291.919.

l Noi, Biroul Executorului 
Judecătoresc Graf Antonio 
Lenhard prin executor judecă-
toresc Graf Antonio Lenhard, 
numit în circumscripţia Curţii 
de Apel Craiova, cu sediul în 
Baia de Aramă, str.Republicii, 
nr.27, bl.G1, sc.1, ap.12, jud.
Mehedinţi, în temeiul art.839 
C.pr.civ. în baza titlului execu-
toriu reprezentat de contract de 
credi t  nr.79  din  data  de 
2 3 . 1 1 . 2 0 1 1  e m i s  d e 
RAIFFEISEN BANK SA, 
pot r iv i t  căru ia  deb i tor i i 
Stanescu Cina, cu domiciliul în 
oraş Strehaia, str.Republicii, 
nr.182, jud.Mehedinţi, Stanescu 
Zanfira, cu domiciliul în oraş 
Strehaia, str.Republicii, nr.182, 
jud.Mehedinţi, au fost obligaţi 
la plata sumei de 62684.93Lei, 
reprezentând debit principal, 
dobânda aferentă creditului 
acordat, sume ce vor fi actuali-
zate conform titlului executoriu, 
până la achitarea efectivă a 
debitului şi suma de 9.711Lei 
cheltuieli de executare silită, 
către creditorul Kruk SA cu 
sediul în Wraclow, 8 Wolowska 
51-116, Polonia, prin reprezen-
tant legal Kruk Romania SRL 
cu sediul/domiciliul în Bucu-
reşti, Intrarea Nestorei, nr.1, 
subsol, parter, etajele 9, 10, 11, 
sector 4. Văzând că s-a emis 

somaţia imobiliară de plata, 
luându-se măsura înscrierii 
acesteia în CF nr.50428 UAT 
Strehaia (provenit din CF vechi 
947) si având în vedere că debi-
torii Stanescu Cina, cu domici-
l iul  în oraş Strehaia,  str.
Republicii, nr.182, jud.Mehe-
dinţi, Stanescu Zanfira, cu 
domiciliul în oraş Strehaia, str.
Republicii, nr.182, jud.Mehe-
dinţi nu au achitat creditorului 
urmăritor debitul în termenul 
stabilit în somaţia de plată 
sus-menționată, prin prezenta 
Publicație de Vânzare se aduce 
la cunoştinţa publică faptul că 
în ziua de 19.07.2018, ora 11.00 
la sala de licitaţii a BEJ Graf 
Antonio Lenhard din Dr.Tr.
Severin, str.Calomfirescu, 
nr.100, jud.Mehedinţi, va avea 
loc vânzarea la licitaţie publică 
a imobilului situat în Strehaia, 
str.Smardan, nr.14A, jud.Mehe-
dinţi constând in imobil şi teren 
curţi construcţii în suprafaţă de 
786mp, înscris în CF 50428 
UAT Strehaia (provenit din CF 
vechi 947) având nr. cadastral 
50428 (provenit din nr. cadas-
tral vechi 929/2), proprietatea 
Stanescu Cina cu sediul/domici-
liul în Strehaia, str.Republicii, 
nr.182, jud.Mehedinţi, Stanescu 
Zanfira cu sediul/domiciliul în 
Strehaia, str.Republicii, nr.182, 
jud. Mehedinţi, imobil scos la 
vânzare pentru creanţa debito-
rilor. Proprietatea imobiliară 
este înscrisă în CF nr.50428 
UAT Strehaia (provenit din CF 
vechi 947) având nr. cadastral 
50428 (provenit din nr. cadas-
tral vechi 929/2) şi are înregis-
trate următoarele sarcini, 
conform extrasului de carte 
funciară: 1)Acta administrativ 
nr.258/P/2013 din 22.01.2014 
emis de Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Mehedinţi- intabu-
lare drept de Ipotecă Legală 
valoare 525.269Lei, instituire 
sechestru asigurător din data de 
27.01.2014; 2)Somaţia din 
dosarul execuțional nr.500/2016 
din data de 10.04.2017 emisă de 
BEJ Graf Antonio Lenhard 
pentru suma de 62684,93Lei 
sume ce vor fi actualizate 
conform titlului executoriu 
până la achitarea integrală a 
debitului şi 7.021Lei reprezen-
tând cheltuieli de executare, 
inclusiv taxe din care 5.300Lei 

onorariul executorului judecă-
toresc şi 1.121Lei reprezentând 
TVS (19%). Preţul imobilului 
este stabilit la valoarea de 
789600,00Lei conform rapor-
tului de evaluare întocmit de 
expertul tehnic evaluator imobi-
liar expert evaluator Tarasescu 
Paul. Preţul de pornire al licita-
ţiei  este de 789600,00Lei. 
Potrivit art.844 alin.1 C.Pr.Civ. 
ofertanţii trebuie să consemneze 
la dispoziţia executorului jude-
cătoresc o garanţie de partici-
pare reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei 
achitată  în  contul  IBAN 
RO73UG-
BI0000552007329RON deschis 
la Garanti Bank SA Dr.Tr.
Severin, titular BEJ Graf 
A n t o n i o  L e n h a r d , 
CIF:RO32943176. Dovada 
consemnării va fi depusă la 
biroul executorului judecăto-
resc, până la termenul stabilit 
pentru vânzare. În conformitate 
cu dispoziţiile art.844 alin.2 
C.Pr.Civ. creditorii urmăritori, 
intervenienții, coproprietarii pe 
cote părți şi titularii unui drept 
de preempțiune nu au obligaţia 
de a depune garanţia de partici-
pare. Persoanele care s-au 
înscris  la  l ic itaţie  se vor 
prezenta la locul tinerii licita-
ţiei, la data şi ora stabilite 
pentru vânzare cu BI/CI 
persoanele fizice, iar persoanele 
juridice vor delega un reprezen-
tant cu împuternicire, copie 
certificată de înmatriculare, BI/
CI, decizia asociatului unic sau 
hotărârea adunării asociaţilor/
acţionarilor privind partici-
parea la licitaţie. Invităm 
persoanele care doresc să parti-
cipe la licitaţie să prezinte în 
scris oferte de cumpărare până 
la termenul de vânzare la: fax 
0352.401.061, email: bejgrafan-
tonio@yahoo.com sau la sala de 
licitaţii a BEJ Graf Antonio 
Lenhard din Dr.Tr.Severin, str.
Calomfirescu, nr.100, jud.Mehe-
dinţi. Ofertele depuse cu neres-
p e c t a r e a  p r e v e d e r i l o r 
dispoziţiilor art.839 alin.1 lit.k) 
raportate la art.181 alin.1 pct.2 
C.pr.civ., atrage după sine decă-
derea din dreptul de a participa 
la licitaţie. Sunt somaţi toți cei 
ce pretind vreun drept asupra 
imobilului să anunţe executorul 
judecătoresc, în scris, înainte de 

data stabilită pentru vânzare, 
sub sancţiunea de a nu li se mai 
lua în considerare cererile după 
acea dată. Poate participa la 
licitaţie în calitate de licitator 
orice persoană cu capacitate 
deplină de exerciţiu precum şi 
capacitatea să dobândească 
bunul ce se vinde, conform 
art.842 C.Pr.Civ. si următoarele 
în materie. Prezenta Publicaţie 
de Vânzare s-a întocmit în 
exemplarele prevăzute de dispo-
ziţiile art.839 alin.3 C.Pr.Civ. a 
fost afişată în locurile prevăzute 
de lege şi publicată atât în 
Registrul electronic de publici-
tate a vânzării bunurilor supuse 
executării silite (www.registru.
uniuneaexecutorilor.ro) cât şi în 
ziarul Jurnal Național, dovada 
fiind ataşată la dosarul execuți-
onal. Afişată astăzi, 21.06.2018, 
la sala de licitații a BEJ Graf 
Antonio Lenhard. 

l UAT Letca Nouă scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
sediul fostei Primării Milcovăţu 
şi a terenului aferent, sat Milco-
văţu, str.Şoseaua Găieşti, nr.111. 
Primăria Letca Nouă, CUI: 
5123713, str.Primăriei, nr.26, 
localitatea Letca Nouă, judeţul 
Giurgiu, tel .0246.260.015, 
e-mail: letcanouaprimaria@
yahoo.com. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
Primăriei Letca Nouă. Costul 
pentru procurarea unui exem-
plar din documentaţie: 200Lei. 
Data-limită pentru depunerea 
ofertelor este de douăzeci şi 
cinci de zile începând cu data 
apariţiei prezentului anunţ. 
Ofertele se vor depune la sediul 
Primăriei Letca Nouă, str.
Primăriei, nr.26, localitatea 
Letca Nouă, judeţul Giurgiu. 
Şedinţa publică de licitaţie se va 
desfăşura în data de 31.07.2018 
la sediul Primăriei Letca Nouă, 
judeţul Giurgiu.

l Consiliul Local al Comunei 
Şotrile anunţă închirierea  prin 
licitatie publica a terenului  în 
suprafaţă de 1000 mp (ce face 
parte din terenul in suprafata 
de 2479 mp), categoria de folo-
sința ”neproductiv” situat în 
Comuna Şotrile, Sat Lunca-
Mare, tarlaua 107, punct ”pe 
lunca 4”, Judetul Prahova, în 
extravilanul localității, exclusiv 

ANUNŢ PUBLICITAR LICITAŢIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MUREȘ cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor, nr. 23
3333333333333333333333 î3 33l3l3 d3 m33ţ3 o33 11:00 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3c3t3ţ33 publ3c3 cu st333333 
p33t3u vâ33333 d3 m3t3333l3 u33t3, ţ33v3 u33t3, tub333 u33t, compo333t3 333ult3t3 d33 
d33m3mb3333 MF. T3x3 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 3st3 d3 10 l33 cu TVA. G3333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 
l3c3t3ţ33 3st3 10% d33 p33ţul d3 po33333 3 bu3ulu3 l3c3t3t. Pl3cul co3ţ33â3d docum33t3l3 d3 c3p3b3l3-
t3t3 (c333333 d3 p33tic3p333, of33t3 d3 cump33333, ch3t33ţ3l3 33p33333tâ3d t3x3 d3 l3c3t3ţ33 ș3 
33333ţ33 d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33, cop33 dup3 C.I. p33t3u p33so333 fi33c3, cop33 dup3 C33tific3tul 
d3 î33333st3333 3l of33t33tulu3 p33t3u p33so333l3 ju33d3c3, împut3333c333, d3cl333ţ33 d3 
co3fid33ţ33l3t3t3,co3fid33ţ33l3t3t3, 3tc.) s3 v3 î33333st33 l3 3333st33tu33 u33t3ţ33 cu c3l puţ33 o o33 î3333t3 d3 î3c3-
p3333 l3c3t3ţ333. 3f33t33ţ33 vo3 p33333t3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333 
t3x33 d3 l3c3t3ţ33 ș3 ch3t33ţ3 s3u o3d33ul d3 pl3t3 33p33333tâ3d co3t33v3lo3333  3ch3t3333 33333ţ333 
d3 p33tic3p333 v333t3 d3 b33c3 î3 cop33 ș3 o333333l, co3tul b33c33 î3 c333 s3 v3 33stitu3 33333ţ33 d3 
p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 p33t3u bu3u33l3 333djud3c3t3. L3st3 cu m3t3333l3l3 sco3s3 l3 l3c3t3ţ33, 
c33tit3ţ3l3, p33ţu33l3 d3 po33333 3 l3c3t3ţ333, locul d3 d3po33t333 ș3 u3d3 pot fi v33u3l333t3, co3d3ţ33l3 
d3d3 p33tic3p333 l3 l3c3t3ţ33 su3t 3fiș3t3 l3 s3d3ul Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, l3 s3d33l3 33stiu33lo3 d33 c3d3ul 
Sucu3s3l33 T3. Mu33ș, p33cum ș3 p3 s3t3-ul R3MGAZ l3 3d33s3 www.3om333.3o, I3fo3m3ţ33 publ3c3, 
L3c3t3ţ33 vâ33333. I3fo3m3ţ33 supl3m33t333 l3 t3l3fo3 0265/402.032 - S33v3c3ul M3c33o E33333tic. 
F3x: 0265/306.340 - Sucu3s3l3 T3. Mu33ș.



www.jurnalul.ro VIIANUNȚURI

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

Luni, 2 iulie 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

pentru colectarea deșeurilor 
reciclabile nepericuloase (fier 
vechi). Licitaţia va avea loc în 
ziua de  24 iulie 2018 , ora 10,00 
la sediul Primăriei Comunei 
Şotrile, iar termenul limita de 
depunere a ofertelor   este  23 
iulie 2018, ora 14,00.Relaţii la 
telefon–fax  0244/359001.

l Debitorul SC Aqua Trans 
Edilitar SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1. Bunuri 
mobile (tuburi de presiune din 
beton precomprimat de tip 
P R E M O )  î n  v a l o a r e  d e 
88.198,00 lei exclusiv TVA; 2. 
Bunurile se vand individual. 
Pretul Caietului de Sarcini 
pentru bunurile aflate în patri-
moniul debitoarei SC Aqua 
Trans Edilitar SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. Prețul 

de pornire al licitaților pentru 
bunurile mobile aparținând SC 
AQUA TRANS EDILITAR 
SRL este de 100% din valoarea 
stabil ită prin raportul de 
evaluare exclusiv TVA. Partici-
parea la licitație este condițio-
nată de:  consemnarea în contul 
de lichidare nr. RO64 UGBI 
0000 7920 0298 9RON deschis 
la  Credi t  Agr ico le  Bank 
Romania pana la orele 14 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; achizițio-
narea până la aceeași data a 
Caietului de sarcini pentru 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichida-
torului judiciar. Pentru bunurile 
mobile af late în patrimoniul 
debitoarei prima ședință de lici-
tație a fost fixată în data de 
09.07.2018, ora 13.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 

această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data 
de 16.07.2018, 23.07.2018, 
30.07.2018, 06.08.2018, ora 
13.00. Toate ședințele de licitații 
se vor desfășura la sediul social 
al lichidatorului judiciar din str. 
Buzeșt i .  nr.71 ,  e t .5 ,  cam 
502-505, sect. 1, Bucuresti. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, 
e-mail dinu.urse@gmail.com.
Anunțul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI  
l SC Clematis Impex SRL, cu 
sediul in Sat Cozieni, Comuna 
Ganeasa, Str.Unirii nr.42, Et.
P+1, Jud. Ilfov, Nr. de Ordine 
in  Reg i s t ru l  Comer tu lu i 
J23/3350/2011 din data de 
2 3 . 1 2 . 2 0 1 1 ,  a v a n d  C U I 
29486929, declar pierdut pe 

propria raspundere certificatul 
constatator de la sediul social, 
emis de Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribu-
nalul Ilfov. Il declar nul.

l Pierdut Atestat profesional 
transport marfă, eliberat de 
ARR Argeș, pe numele Popescu 
Cons tant in ,  d in  comuna 
Domnești, judeţul Argeș. Se 
declară nul.

l Crisan Gh Sorin IF, cu sediul 
in Turnu Magurele, str. Repu-
b l i c i i ,  b l . C 7 ,  a p . 6 ,  j u d . 
Teleorman, declara pierdut 
certificat constatator de autori-
zare nr. 7550/13.02.2009 pentru 
sediu. Il declar nul.

l Pierdut certificat internaţional 
de conducător ambarcaţiune, de 
agrement cu motor, pe numele 
Pop Vasile, eliberat de Căpitănia 

P o r t u l u i  G a l a ţ i  l a  d a t a 
19.11.1998, cu numărul 582.

l Mi-am pierdut legitimația de 
student. O declar nulă. Mandru 
Igor.

l Pierdut Certificat înmatricu-
lare și certificate constatatoare 
K n o w  S e r v i c e s  S R L , 
CUI:30172342, Nr. Reg. Com. 
J40/5320/2012, București, Str.
Piața Amzei, nr.10-22, scara D, 
et.1, ap 10, pierdut certificat de 
înregistrare emis în baza Legii 
359/2004. Le declar nule.

l Subscrisa Mihalache S.Mihai 
PFA, Nr.Reg.F40/2360/2013, 
CUI: 31841682, declar pierdute 
Certificatul de Înregistrare și 
Certificatul constatator de auto-
rizare, precum și Registrul unic 
de control, Registrul jurnal de 
încasări și plăţi. Le declar nule.


