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OFERTE SERVICIU
l Șoferi de TIR cu Atestat ADR 
pentru comunitate. 0731.819.900.

l YSIIEA.RO recruteaza personal 
pentru packhouse si culegatori 
sezonieri sau pe termen lung pentru 
ferme de ciuperci, salata, capsuni, 
fructe moi, praz din Anglia. Plecari 
intregul an! Detalii: 0724082270, 
0748702150.

l Estetiqdent S.R.L cu sediul în 
localitatea Petroşani, judeţul Hune-
doara, angajează Agent de vânzări, 
cunoscător de limba română, 
engleză începător, rusă avansat şi să 
deţină cunoştinţe minime în dome-
niul stomatologiei şi tehnicii 
dentare. Relaţii la tel: 0727.099807.

l Societatea Sain Note Limited 
SRL, angajează pe postul de 
director general societate comer-
ciala în cadrul societății, o persoană 
cu experiență în muncă de minim 1 
an, cu experiență în vânzări. Tel 
contact 0749.167.267.

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

l Primăria Comunei Traian Vuia, 
cu sediul în localitatea Sudriaş, 
strada Principală, nr.163A, judeţul 
Timiş, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: agent Dezvoltare 
Locală, normă ½; Număr posturi: 1, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 06.07.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
06.07.2018, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime: nu se necesită vechime în 
domeniu; -cunoştinţe operare calcu-
lator. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Traian Vuia. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăria Traian Vuia, persoană de 
contact: Jujonescu Alin, telefon: 
0731.523.784, e-mail: comunatrai-
anvuia@yahoo.com.
  
l Comuna Lunca Bradului, cu 
sediul  în  local i tatea Lunca 

Bradului, nr.188, judeţul Mureş, 
organizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiilor publice vacante de: -inspector, 
clasa I, grad profesional debutant -1 
post; -poliţist local, clasa III, grad 
profesional debutant -2 posturi. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 11 iulie 
2018, ora 10.00; -Proba interviu: 
data şi ora interviului vor fi anun-
ţate după susţinerea probei scrise. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Pentru 
funcţia de inspector debutant: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Pentru funcţiile de poliţist 
local debutant: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; 
-permis de conducere categoria B. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Comunei 
Lunca Bradului. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Comunei Lunca 
Bradului, persoană de contact: 
Croitor Adriana sau Maties 
Camelia, telefon/fax: 0265.558.112, 
e-mail: lb@cjmures.ro.

l Comuna Cristeşti, judeţul Mureş, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie de consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, post vacant în 
cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Cristeşti, 
Biroul administrație publică locală, 
juridic, stare civilă, autoritate tute-
lară, asistență socială, cadastru, 
registru agricol, resurse umane, 
arhivă, secretariat. Concursul se va 
desfăşura la sediul nostru din loca-
litatea Cristeşti, str.Principală, 
nr.678, judeţul Mureş, şi constă în 
trei etape succesive: -selecția dosa-
relor; -proba scrisă, care va avea loc 
în data de 16.07.2018, ora 09.00; 
-interviul (data şi ora susţinerii 
interviului se vor comunica o dată 
cu rezultatele la proba scrisă). Se 
pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidații declarați admişi 
în etapa precedentă. Pentru a parti-
cipa la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi următoa-
rele condiţii specifice: -condiţii de 
studii: absolvent de studii universi-
tare cu diplomă de licenţă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă într-unul din următoa-
rele domenii de licenţă: agronomie, 

horticultură, silvicultură, inginerie 
civilă, inginerie geodezică, ştiinţe 
administrative, drept. Dosarele de 
înscriere la concurs pot fi depuse în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la secretarul comisiei de concurs, la 
sediul instituţiei. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 alin.(1) 
d in  Hotărârea  Guvernu lu i 
nr.611/2008, modificată şi comple-
tată prin Hotărârea Guvernului 
nr.761/2017. Informaţii referitoare 
la organizarea concursului şi biblio-
grafia pot fi obţinute de luni până 
vineri, între orele 8.00-12.00, la 
sediul instituţiei sau la numărul de 
telefon: 0265.326.112, interior: 13 şi 
pe site-ul comunei: www.cristesti-
mures.ro.

l Palatul Copiilor Botoşani, 
judeţul Botoşani, organizează 
concurs, în baza HG 286/2011, la 
sediul din str.M.Kogălniceanu, 
nr.31, Corpul A, în data de 
03.07.2018, ora 09.00, proba scrisă, 
în data de 04.07.2018, ora 09.00, 
proba practică, şi ora 14.00, inter-
viul, pentru ocuparea postului 
contractual vacant de contabil şef 
(administrator financiar) I, studii 
superioare, normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată. Condiţii de 
participare: -studii superioare de 
specialitate în domeniul contabili-
tate/informatică de gestiune; 
-vechime în specialitate de minim 
10 ani. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se pot depune la sediul 
Palatului Copiilor Botoşani, str.M.
Kogălniceanu, nr.31, până la data 
de 22.06.2018. Cerinţele specifice 
postului, actele necesare, tematica 
pentru concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Palatului Copiilor 
Botoşani. Relații suplimentare se 
pot obţine la sediul Palatului Copi-
ilor şi la telefon: 0231.584.002 sau 
0740.313.976.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual 
vacant de şef Serviciu Statistică 
Medicală, Informatică, PSI, 
Protecţie Civilă şi Situaţii de 
Urgenţă, în conformitate cu preve-
derile HG nr.286/2011, cu modifică-
rile ulterioare. Calendar concurs: 
-10.07.2018, ora 10.00 -proba scrisă; 
-12.07.2018, ora 10.00 -interviul. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Condiţii gene-
rale: a)au domiciliul stabil în 
România; b)au capacitate deplină 
de exerciţiu; c)are vârstă minimă 
reglementată de prevederile legale 
în vigoare; d)nu au fost condamnaţi 

penal pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care îi face incompatibili 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea; e)îndeplinesc condiţiile de 
studii şi de vechime sau alte condiţii 
specifice cerinţelor postului scos la 
concurs; f)au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de medicina muncii. 
Condiţii specifice: -studii superioare 
tehnice/informatice/ economice 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-vechime: min.1 an în specialitatea 
studiilor. Înscrierile se fac până la 
data de 25.06.2018 (inclusiv), ora 
15.00, la Biroul RUNOS şi Conten-
cios, din str.Sirenei, nr.25, Câmpu-
lung Moldovenesc, jud.Suceava. 
Relaţii suplimentare la sediul 
unităţii sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 7.30-16.00. Persoană de 
contact: Mera Nicoleta.

l Unitatea Mil i tară 02046 
Constanţa, din Ministerul Apărării 
Naţionale, cu sediul în strada 
Tulcei, nr.21, oraş Constanţa, 
judeţul Constanţa, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de personal civil contractual, astfel: 
-analist gradul IA în Biroul Baze de 
date din Secţia analiză, proiectare şi 
implementare sisteme informatice 
navale, conform HG 286/2011. 
Condiții specifice de participare: 1.
Absolvirea cu diplomă de licenţă a 
studiilor superioare în specialitatea 
informatică, matematică-informa-
tică, automatică, calculatoare, 
cibernetică, electronică; 2.6 ani şi 6 
luni vechime în muncă în speciali-
tatea studiilor, în specialitatea infor-
matică, matematică-informatică, 
automatică, calculatoare, ciberne-
tică, electronică; 3.Acordul scris al 
persoanei care doreşte să candideze 
privind verificarea în vederea obți-
nerii autorizației de acces la infor-
mații clasificate sau a certificatului 
de securitate, în situația în care va  
fi declarată „admisă”; -Data-limită 
d e  d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r : 
25.06.2018, ora 15.00; -Proba scrisă 
(subiecte tip test-grilă) în data de 
03.07.2018, ora 10.00; -Interviul în 
data de 09.07.2018, ora 11.00. 
Depunerea dosarelor de concurs se 
va face la sediul instituției. Detalii 
privind condițiile generale şi speci-
fice pentru ocuparea postului, tema-
tica şi bibliografia de concurs se pot 
obț ine la  sediul  UM 02046 
Constanța, strada Tulcei, nr.21, şi 
pe site-ul: www.navy.ro. Date de 

contact ale secretarului, telefon: 
0241.667.985, interior: 416.

l Liceul Teoretic Piatra, cu sediul 
în localitatea Piatra, strada Princi-
pală, nr.126, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: administrator financiar 
II S: 1 post, conform HG nr 
.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 03.07.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în  data  de 
06.07.2018, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: superioare în 
domeniul economic; -vechime: 
minim 3 ani experiență în speciali-
tatea postului; -competențe IT; -are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea func-
ţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Teoretic Piatra. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului 
Te o r e t i c  P i a t r a ,  t e l e f o n : 
0247.361.124, fax: 0247.361.124, 
e-mail: liceulteoreticpiatra@yahoo.
com.

l Compania Municipală Energetică 
Bucureşti SA, cu sediul în Bdul 
Octavian Goga nr.2, Tronson 1, 
et.1-2, Bucureşti, Sector 3, recru-
tează personal muncitor şi tesa 
pentru următoarele posturi: 2 
posturi inginer electronist/automa-
tist – absolvent al Facultății de Elec-
tronică sau Automatică; 2 posturi 
sudor –autorizat în gaze; 2 posturi 
zidari; 2 posturi zugrav –vopsitor; 2 
posturi tâmplar; 2 posturi fierar-be-
tonist; 2 posturi excavatorist; 4 
posturi frigotehnişti; 2 posturi elec-
tricieni, calificați şi autorizați (2B, 3 
B); 4 posturi instalatori. CV-urile se 
pot depune pe adresa de email 
office@cmeb.pmb.ro; cristina.
barascu@cmeb.com.ro sau la sediul 
Companiei din Bld. Octavian Goga 
nr.2, Tronson 1, et.1, cam.1, Sector 3 
Bucureşti. Informații la telefon: 
0372.400.780; 0728.121.056 –Servi-
ciul Resurse Umane Salarizare. 
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l Avand in vedere prevederile 
Hotararii 286/2011, cu modificari si 
completari, Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova, organi-
zeaza concurs la data 03.07.2018, 
orele 10,00 – proba scrisa, respectiv 
06.07.2018, orele 11,00 – interviu, la 
sediul unitatii din strada Calea 
Bucuresti, nr. 99 pentru ocuparea 
postului de psiholog specialist la 
Clinica de Psihiatrie II - diploma de 
licenta in specialitate, atestat de 
libera practica in Psihologie Clinica, 
4 ani vechime in specialitate, 
examen de grad specialist; Dosarele 
se depun incepand cu data de 
12.06.2018 pana in data de 
25.06.2018 orele 16,00 la Secretari-
atul Spitalului Clinic de Neuropsi-
hiatrie Craiova, str. Calea Bucuresti, 
nr.99. Concursul se va desfasura in 
data de 03.07.2018, orele 10,00 – 
proba scrisa, 06.07.2018, orele 11,00 
– interviu, la sediul unitatii. Relatii 
suplimentare se pot obtine la telefon 
0251/431189, persoana de contact 
Oana Ciocirlan, secretar comisie.

l Institutul National de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Textile si Pielarie 
Bucuresti, organizeaza concurs 
pentru ocuparea unui post de inginer 
chimist (Cod COR: 214513)/ chimist 
(Cod COR: 211301) in cadrul Proiec-
tului 55PCCDI/2018 – cerinte:  
Studii superioare - Diploma absol-
vire/Adeverinta de absolvire a 
stagiului de licenta (in cazul in care 
nu a fost emisa diploma de licenta)  a 
Facultatilor de profil (Facultatea de 
Inginerie Chimica / Facultatea de 
Chimie); cunostinte chimie organica 
si analitica; cunostinte operare echi-
pamente de laborator si analiza in 
tehnici de cromatografie (HPLC si 
GC-MS, absorbtie atomica, UV-VIS, 
IR); cunostinte generale despre 
elaborarea si validarea metodelor de 
lucru analitice, incertitudinea de 
masurare, sistemul GMP si GLP; 
cunostinte de operare calculator si 
cunostinte de limba engleza; capaci-
tate de lucru in echipa, onestitate si 
sociabilitate, spirit de observatie, 
rigurozitate; abilitati demonstrate de 
planificare si organizare. Concursul 
se organizeaza la sediul INCDTP - 
Bucuresti, Str. Lucretiu Patrascanu 
nr. 16, sector 3,  Sala de Consiliu, etaj 
1 si Sala de Sedinte, etaj 3, in urma-
toarele etape: selectia dosarelor de 
inscriere la concurs in perioada 
10.07.2018 – 12.07.2018; interviul se 
va sustine in data de 19.07.2018, ora 
10.00; proba scrisa va avea loc in data 
de 20.07.2018, ora 10.00. Termenul 
limita de depunere a dosarelor de 
concurs este 9 iulie 2018, ora 15.30. 
Relatii suplimentare se pot obtine de 
la secretarul comisie de concurs, la 
telefon: 021.340.42.00 int. 123, 
e-mail: certex@certex.ro sau www.
certex.ro.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, 
Pta. Eroilor 1A, organizează 
concurs pentru ocuparea urmato-
rului post contractual de executie 
vacant din cadrul Căminului de 
Bătrâni: 1. Asistent Medical Gene-
ralist Grad Principal– 1 POST. 
Condiții de participare: - studii 
postliceale sanitare - certificat grad 
principal; Concursul se va desfă-
șura la sediul din Piața. Eroilor 
nr.1A, după cum urmează: • înscrie-
rile se fac în perioada 11-22.06.2018 
intre orele 9.00- 14.00; • proba 
scrisă va avea loc în data de 
04.07.2018 ora 9.30; • proba 
interviu va avea loc în data de 
06.07.2018 ora 9.30. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura 
instituției din Pța. Eroilor nr.1A si 
trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare sunt 
afișate la sediul instituției și pe 
site-ul institutiei www.asscploiesti.
ro. Relații suplimentare se pot 
obține la compartiment Resurse 
Umane - tel. 0740178780 sau 
0244511137 tasta 120.

l Centrul Național al Cinemato-
grafiei anunță organizarea sesiunii 
I, 2018 a concursului de selecție a 
proiectelor cinematografice în 
vederea acordării de credite finan-
ciare directe pentru producția de 
filme și  dezvoltare de proiecte cine-
matografice. Concursul se desfă-
șoară în conformitate cu prevederile 
OG nr. 39/2005 cu modificările și 
completările ulterioare și  cu preve-
derile Ordinului ministrului 
Culturii nr. 2335/5006, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Data 
limită de depunere a dosarelor este 
18 iulie 2018, ora 14.00, la secretari-
atul tehnic al concursului din cadrul 
CNC. Uniunile și asociațiile din 
domeniul industriei cinematografice 
sunt invitate să transmită către 
Centrul Național al Cinematogra-
fiei propuneri pentru cele 3 comisii 
de selecție (ficțiune, documentar, 
animație) însoțite de CV-ul persoa-
nelor respective, până la data de 
25.06.2018. Regulamentul de 
concurs și alte informații se pot 
obține la adresa de internet www.
cnc.gov.ro sau la compartimentul 
Organizare  concursuri  (s tr. 
Dem.I.Dobrescu, nr. 4-6, sector 1 
București, camera 10, etaj 1, telefon 
021.310.43.01, int. 121).

l Comuna Sîntana de Mureș orga-
nizează concurs pentru ocuparea a 
3 funcții publice vacante de consi-
lier clasa I gradul asistent, consiler 
clasa I grad superior, respectiv 
referent clasa III grad superior, 
toate în cadrul Compartimentului 

urbanism, disciplina în construcții, 
amenajarea teritoriului. Condiţiile 
de desfășurare a concursurilor: 
data, ora și locul organizării probei 
scrise: 10 iulie 2018, ora 10.00, la 
sediul Primăriei comunei Sîntana 
de Mureș, str.Morii, nr.26. Interviul 
se va susţine cu respectarea preve-
derilor art. 56 alin.(1) din HG 
nr.611/2008, perioada de depune a 
dosarelor de consurs: 11 iunie 
2018-02 iulie 2018, la registratura 
primăriei- Sîntana de Mureș, str.
Morii, nr.26. Condiţiile de partici-
pare la concurs: condiţii generale 
pentru toate cele trei posturi: candi-
dații trebuie să întrunească condi-
țiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999 privind 
statutul funcționarilor publici, 
republicată 2, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: 1.pentru funcția publică 
de consilier I asistent din cadrul 
Compartimentului urbanism, disci-
plina în construcții, amenajarea 
teritoriului: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
inginerie civilă, arhitectură sau 
urbanism, curs de formare profesio-
nală continuă de specialitate în 
domeniul amenajării teritoriului, 
urbanismului  ș i  autor izăr i i 
construcţiilor, vechime în speciali-
tatea studiilor minim 1 an. 2.Pentru 
funcția publică de consilier I supe-
rior din cadrul Compartimentului 
urbanism, disciplina în construcții, 
amenajarea teritoriului: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul inginerie civilă, arhitec-
tură sau urbanism, curs de formare 
profesională continuă de speciali-
tate în domeniul amenajării terito-
riului, urbanismului și autorizării 
construcţiilor, vechime în speciali-
tatea studiilor minim 9 ani. 3.
Pentru functia publică de referent 
III superior, în cadrul Comparti-
mentului urbanism, disciplina în 
construcții, amenajarea teritoriului: 
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat, în profilul tehnic, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 9 ani. Dosarul de înscriere la 
concurs va cuprinde documente 
prevăzute de art.49 din HGR 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată și completată. 
Coordonate de contact: Sântana de 
Mureș, str.Morii, nr.26, tel/fax: 
0265.323.517, email: primsana@
yahoo.com, persoană de contact: 
Raduly Tunde- consilier.

l Institutul de Chimie Macromole-
culară „Petru Poni” cu sediul în 
Iași, Aleea Grigore Ghica Vodă, 
nr.41A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de Asis-
tent de cercetare, în domeniul: 
Fizica polimerilor. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.15, alin.(6) 
și se vor depune în termen de 30 zile 
de la publicarea anunţului. Detalii 
privind condiţiile specifice, tema-
tica,  bibliografia de concurs sau 
relaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul resurse umane, sediul 
Institutului de Chimie Macromole-
culară ”Petru Poni” din Iași, telefon 
0232.217.454 sau email: balan.cata-
lina@icmpp.ro

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
București organizează concurs 
conform H.G. nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului -cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru ocuparea următoa-
relor posturi contruactuale vacante: 
-Serviciul Achiziţii Publice Contrac-
tare: -Economist debutant  -1 post, 
-studii superioare absolvite cu 
examen de licenţă în domeniul 
economic, -nu necesită vechime în 
specialitatea studiilor, -nu necesită 
vechime în domeniul achiziţii 
publice, -Referent de specialitate gr. 
I  -1 post: -studii superioare absol-
vite cu examen de licenţă în dome-
niul știinţelor juridice/ economice/ 
inginerești/ administraţie publică, 
-vechime în specialitatea studiilor 
minim 6 ani și 6 luni, -vechime în 
activitate, în domeniul achiziţii 
publice, de cel puţin 1 an, Calen-
darul de desfășurare a concursului 
este: 13.06.2018 - 26.06.2018  
-înscrierea candidaţilor de luni 
până joi între orele 08.00 -16.00  și 
vineri între orele 08.00  -14.00;  
27.06.2018 ora 14.00  selecţie 
dosare; 28.06.2018 ora 10.00  
-afișarea rezultatelor de verificare a 
dosarelor; rezultatul selectării dosa-
relor de concurs se va afișa la sediul 
SUUB  -Serv. Resurse Umane și pe 
site-ul spitalului (www.suub.ro). 
28.06.2018, ora 1000  -29.06.2018  
ora 10.00  -formularea contestaţiilor 
faţă de rezultatele de verificare a 
dosarelor; 02.07.2018, ora 10.00  
-afișarea rezultatelor contestaţiilor 
faţă de rezultatele de verificare a 
dosarelor; 04.07.2018, ora 10.00  

-susţinerea probei scrise la Sala de 
C o n s i l i u  a  S U U B  ( e t a j 1 ) ; 
05.07.2018, ora 12.00  -afișarea 
rezultatelor probei scrise; (se va 
afișa la sediul SUUB  -Serv. Resurse 
Umane și pe site-ul spitalului  www.
suub.ro); 05.07.2018 ora 12.00  
-06.07.2018, ora 12.00  -formularea 
contestaţiilor faţă de rezultatele 
probei scrise; 09.07.2018, ora 12.00  
-afișarea rezultatelor contestaţiilor 
la proba scrisă; 10.07.2018, ora 
10.00   -susţinerea probei practice la 
Sala de Consiliu a SUUB (etaj 1); 
11.07.2018 , ora 10.00  -afișarea 
rezultatelor probei practice; (se va 
afisa la sediul SUUB  -Serv. Resurse 
Umane și pe site-ul spitalului  www.
suub.ro) 11.07.2018 ora 1000 
-12.07.2018, ora 10.00  -formularea 
contestaţiilor faţă de rezultatele 
probei interviu; 13.07.2018 , ora 
10.00  -afișarea rezultatelor contes-
taţiilor la proba practică; 13.07.2018 
, ora 12.00  -afișarea rezultatelor 
finale; (se va afisa la sediul SUUB  
-Serv. Resurse Umane și pe site-ul 
spitalului  www.suub.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
Sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă București -  Splaiul Inde-
pendenţei nr.169, sector 5, București 
- S e r v i c i u l  R U N O S   - t e l . : 
021/318.05.22 int.195 și pe pagina 
de internet a unităţii, respectiv 
www.suub.ro.

l Liceul Teoretic  Alexandru 
Rosetti  Vidra, jud. Ilfov scoate la 
concurs în vederea ocupării pe peri-
oadă nedeterminată 1 post de 
Administrator financiar (contabil 
șef). Depunerea dosarelor  -peri-
oada 11.06. -15.06.2018 la secretari-
atul Liceului Teoretic Alexandru 
Rosetti Vidra, în intervalul orar 8.30  
-15.30. Proba scrisă va avea loc în 
data de 02.07.2018, ora 09.00 la 
sediul Liceului Teoretic Alexandru 
Rosetti Vidra. Interviul va avea loc 
în data 02.07.2018, ora 13.00 la  
sediul Liceului Teoretic Alexandru 
Rosetti Vidra. Relaţii suplimentare : 
telefon 021 361 22 61.

CITAȚII  
l Judecătoria Sibiu.  Calea 
Dumbrăvii, Nr.30. Sala B, Dosar 
Nr.5138/306/2016. Citaţie emisă la 
18.05.2018. Balosan Bogdan este 
chemat în această instanţă, camera 
Sala B, în ziua de 28.06.2018, 
Completul C9 Civil, ora 9.00, în cali-
tate de Pârât, în proces cu DEKO 
INVEST SRL în calitate de Recla-
mant, revendicare imobiliară. În caz 
de neprezentare a părţilor, judecata se 
va face în lipsă, dacă se solicită în scris 
acest lucru de către una din părţi.

l Costache Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, str.
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Drumul Apelor, modul 10, camera 
5, jud.Dolj, este chemat la Judecă-
toria Craiova, din str.A.I.Cuza, 
nr.30, complet C2, în ziua de 
12.06.2018, ora 9.00, în calitate de 
pârât, în proces cu Municipiul 
Craiova prin Primar în calitate de 
reclamant pentru fond- pretenții, ce 
f a c e  o b i e c t u l  d o s a r u l u i 
nr.21383/215/2017.  

Numitul Drăgan Constantin cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, Aleea Al. Papiu-Ilarian, 
Nr.7, Bl.C4, Sc.B, ap.6, jud.
Argeş, este citat la Judecătoria 
Pitesti pe data de 20.09.2019, ora 
12:00, completul C4-2, în calitate 
de pârât  dosarul  c iv.  nr. 
19394/280/2017, în procesul de 
divorţ cu reclamanta Drăgan 
Mirela Camelia.

DIVERSE  
l SC FEPER SA Sucursala Ploiesti 
notifica chiriasul SC Tonely Chic 
SRL reprezentat de  administrator 
Paraschiv Beatrice Coserita , cu 
sediul in Ploiesti, Str. Vitejilor, nr 2, 
bl.121C, ap.3, jud.Prahova, cu nr de 
ordine la ORC J29/1024/2015, CUI 
34789309, asupra rezilierii de plin 
drept la data de 31 mai 2018 a 
contractului nr 249/29.12.2015 si 
pune in vedere chiriasului sa 
evacueze spatiul care face obiectul 
contractului mentionat, pana la 
data de 15 iunie 2018.

l Sentinţa civila 691/2018  pronun-
țată de Judecătoria Moineşti in 
dosarul 860/260/2017 la 24.04.2018: 
Admite cererea formulată de recla-
mantul Popescu Ioan Toma în 
contradictoriu cu pârâta Popescu 
Svitlana. Desface căsătoria înche-
iată la data de 08.09.2014, având 
număr Registru Stare Civila 
Primăria Comăneşti 99/08.09.2014, 
din culpă comună. Pârâta revine la 
numele avut anterior căsătoriei, 
acela de „Zaika”. Cu apel în 30 de 
zile de la comunicare.  

l S.C. Max Estate SRL  cu sediul în 
str. Traian nr.103, biroul 5, etaj 3, 
sector 2,   Bucureşti, înregistrata la 
O.N.R.C. O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 
33079117 informeaza pe cei intere-
sati că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea Restaurant. 
Desfăşurată în b-dul Bucureştii Noi, 
nr. 48, sector 1, Bucureşti. Infor-
maţii se pot solicita la sediul  Agen-
tiei Pentru Protectia Mediului 
Bucureşti din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii -în spatele benzinariei 
Lukoil), între orele 9.00 -12.00, de 
luni până vineri. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la sediul 
A.P.M. Bucureşti în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ.

l SC Cherry Farm SRL, titular al 
proiectului “ Infiintare exploatatie 
pomicola si imprejmuire”, anunta 
publicul interest asupra luarii deci-

ziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului 
Arad in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul menti-
onat mai sus, propus a fi realizat in 
extravilan oras Pincota (CF nr. 
304435 Pincota,  CF 304449 
Pincota), jud. Arad. Proiectul deci-
ziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului din Arad, Splaiul Mure-
sului FN, de luni pana vineri, intre 
orele 08:-14, precum si la urma-
toarea adresa de internet: www.
anpm.apmar.ro. Publicul inetersat 
poate inainta comentarii/observatii 
la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 5 zile de la data publicarii 
prezentului anunt, pana la data de 
15.06.2018.

ADUNĂRI GENERALE  
l SC Pomfruct SA, cu sediul în 
Baia Mare, str.Victoriei, nr.232, 
înregistrată la ORC Maramureş 
sub nr.  J24/537/1999,  CUI: 
12247277, prin administrator unic- 
Aurel ia Costache convoacă: 
Adunarea Generală a Acționarilor 
în şedința extraordinară la data de 
25.06.2018, ora 10.00 în Baia Mare, 
str.Victoriei, nr.232, pentru toți 
acționarii, cu următoarea Ordine 
de zi: 1.Aprobarea bilanțului 
contabil şi a contului de profit şi 
pierderi pe anul 2017; 2.Propuneri 
privind activitatea pe anul 2018 şi 
aprobarea bugetului pentru anul 
2018; 3. Diverse. În cazul în care 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor nu este statutară la 
data de 25.06.2018, aceasta se va 
convoca din nou la data de 
26.06.2018, ora 10.00, la locația 
menționată mai sus, cu aceeaşi 
ordine de zi. Formularele de 
procura specială pentru reprezen-
tarea acționarilor în AGA de către 
alt acționar se pot obține de la 
sediul societății.

l Convocare. Consiliul de Admi-
nistratie al S.C.CAMEXIP S.A.  cu 
sediul in Baicoi,str. Republicii nr.27, 
ap.2, jud. Prahova, inmatriculata la 
Registrul Comertului sub nr. 
J29/78/1991, CUI 1316762, in 
temeiul prevederilor Legii 31/1990 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si a  actului 
constitutiv al societatii, convoaca 
Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor societatii, in ziua de 
12.07.2018, orele 13,00, la sediul 
societatii pentru toti actionarii inre-
gistrati la Depozitarul Central la 
sfarsitul zilei de  25.06.2018, data de 
referinta. In cazul in care nu se 
intruneste cvorumul necesar in 
cadrul primei Adunari Generale 
Extraordinare a Actionarilor 
(AGEA), cea de a doua convocare 
va avea loc in data de 13.07.2018, 
orele 13.00, tot la sediul societatii cu 
aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor (AGEA) este urma-
toarea: 1. Aprobarea (intensificarii) 
valorificarii ultimelor active inven-
tariate – mijloace fixe,  depozitate in 
spatiul inchiriat, avand in vedere 
solicitarea locatorului de a elibera 
zona ocupata. 2. Stabilirea datei de 
31.07.2018 ca data de identificarea a 
actionarilor asupra carora se 
rasfrang efectele hotararilor 
adunarii generale conform art. 86 
alin.1 dinLegea 24/2017 si ex date 
30 .07 .2018 .  3 .  Desemnarea 
persoanei care sa indeplineasca 
formalitatile necesare pentru publi-
carea si inregistrarea hotararii la 
Registrul Comertului in conformi-
tate cu prevederile legale. Propuneri 
ale actionarilor cu privire la AGEA: 
Unul sau mai multi actionari repre-
zentand, individual sau impreuna, 
cel  putin 5% din capitalul social au 
dreptul: a) de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi a adunarii 
generale, cu conditia ca fiecare 
punct sa fie insotit de o justificare 
sau de un proiect de hotarare 
propus spre aprobare de catre 

adunarea generala, in termen de cel 
mult 15 zile de la data publicarii 
convocatorului. b) de a prezenta 
proiecte de hotarare pentru punc-
tele incluse sau propuse a fi incluse 
in ordinea de zi a adunarii generale 
in cel mult 15 zile de la data publi-
carii convocatorului. c) fiecare acti-
onar are dreptul sa adreseze 
intrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi a AGEA pana cel 
tarziu la data 11.07.2018, orele 
13,00. Societatea va formula un 
raspuns general pentru intrebarile 
cu acelasi continut care va fi dispo-
nibil pe pagina de internet a socie-
tatii,  in format de intrebare  
– raspuns, daca intrebarile vor fi 
transmise pana cel mai tarziu la 
data de 11.07.2018. Actionarii 
mentionati in aliniatele precedente 
au obligatia sa trimita materialele / 
intrebarile in scris, in plicuri inchise, 
insotite de copii certificate ale 
actelor de identitate BI/CI in cazul 
persoanelor fizice, respectiv certi-
ficat de inregistrare in cazul persoa-
nelor juridice in original sau copie 
conforma cu originalul, precum si 
copia actului care dovedeste cali-
tatea de  reprezentant legal al aces-
tora,  la sediul  societati i  cu 
mentiunea scrisa clar, cu majuscule 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALA EXTRAORDINARA A 
ACTIONARILOR DIN DATA DE 
12/13.07.2018, sau pe e-mail cu 
semnatura electronica extinsa incor-
porata conform Legii nr.455/2001 
privind semnatura electronica, la 
adresa camexip@camexipsa.ro 
mentionand la subiect “pentru 
AGEA din data de 12/13.07.2018”. 
Participarea la AGEA. Data de 
referinta este 25.06.2018. Numai 
actionarii inscrisi la aceasta data in 
Registrul Actionarilor vor putea 
participa si vota in cadrul adunarii 
generale. Actionarii pot participa la 
adunarea generala personal sau pot 
fi reprezentati de catre alte persoane 
(inclusiv de alte persoane decat 
actionarii) pe baza de procura 
speciala sau, dupa caz, de procura 
generala sau pot vota prin cores-
pondenta. Actionarul poate acorda 
o procura generala valabila pentru o 
perioada care nu va depasi 3 ani, 
permitand reprezentantului sau sa 
voteze in toate aspectele aflate in 
dezbaterea adunarilor generale ale 
actionarilor, inclusiv in ceea ce 
priveste acte de dispozitie, cu 
conditia ca procura sa fie acordata 
de catre actionar, in calitate de 
client unui intermediar definit 
conform art. 2 alin.1 pct. 14 din 
Legea 297/2004 privind piata de 
capital, sau unui avocat. Persoanele 
fizice pot participa la adunare gene-
rala personal, pe baza actului de 
identitate sau prin reprezentantul 
sau pe baza de  procura speciala sau 
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generala si actul de identitate al 
reprezentantului. Reprezentantii 
actionarilor persoane juridice isi vor 
dovedi calitatea conform prevede-
rilor art.11 din Regulamentul 
CNVM 6/2009 modif icat  s i 
completat de Regulamentul 6/2014 
si 3/2015 ale ASF. Persoana careia i 
s-a delegat competenta de reprezen-
tare, trebuie sa aiba capacitate de 
exercitiu. Formularele de procura si 
formularele de vot prin corespon-
denta se pot obtine de la sediul S.C. 
CAMEXIP S.A. Baicoi, str. Repu-
blicii nr.27, ap.2, jud. Prahova sau 
se pot descarca de pe website-ul 
www.camexipsa.ro.  incepand cu 
data de 18.06.2018. Un exemplar, in 
original al procurii speciale sau 
generale, al buletinului de vot prin 
corespondenta completat si semnat 
vor fi depuse la sediul societatii cu 
48 de ore inainte de adunarea gene-
rala, un altul urmand a fi pus la 
dispozitia reprezentantului pentru 
ca acesta sa isi poata dovedi cali-
tatea de reprezentant in adunare. 
Procurile/ formularele de vot prin 
corespondenta vor fi insotite: - in 
cazul unui actionar persoana fizica 
de o copie a actului de identitate al 
actionarului persoana fizica: - in 
cazul unui actionar persoana juri-
dica de un certificat constatator 
prezentat in original sau in copie 
conforma cu originalul si celelalte 
documente prevazute la art.11 din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009 
modificat si completat. Procurile 
speciale sau generale /formularele 
de vot prin corespondenta vor fi 
trimise in limba romana sau limba 
engleza: - fie sub forma unui docu-
ment  semnat olograf, in original  
trimis cu posta sau curierat rapid -  
la sediul societatii, in plic inchis, cu 
mentiunea scrisa in clar: “Pentru 
AGEA din 12/13.07.2018 –
Procura”, respectiv “Pentru AGEA 
din 12/13.07.2018 – Formular de vot 
prin corespondenta”. - fie sub 
forma unui document semnat elec-
tronic cu semnatura electronica 
extinsa, conform Legiinr. 455/2001 
privind semnatura electronica - 
prin e-mail la adresa camexip@
camexipsa.ro, mentionand la 

subiect  “Pentru AGEA din 
12/13.07.2018 –Procura”, respectiv 
“Pentru AGEA din 12/13.07.2018 – 
Formular de vot prin corespon-
denta”. - formularele de vot care nu 
sunt primite pana la termenul 
indicat mai sus nu pot fi luate in 
calcul la determinarea cvorumului 
si majoritatii in cadrul AGEA. La 
data desfasurarii AGEA, reprezern-
tantul desemnat va preda origina-
lele procurilor speciale sau generale, 
in cazul in care au fost trimise prin 
e-mail sau semnatura electronica 
extinsa si o copie a actului de identi-
tate valabil al reprezentantului 
desemnat. Documentele si materia-
lele care urmeaza sa fie prezentate 
AGEA, proiectele de hotarari si 
procedurile care trebuie respectate 
de actionari pentru a putea parti-
cipa si vota in cadrul AGEA sunt 
disponibile si pot fi consultate si 
procurate de la sediul societatii, 
incepand cu data de 18.06.2018, de 
luni pana vineri intre orele 10.00 – 
12.00 si de  website-ul societatii 
www.camexipsa.ro. La data convo-
carii capitalul social este de 992.300 
lei, impartit in 396.920 actiuni 
nominative, dematerializate  cu o 
valoare nominala de 2,500 lei, 
fiecare dand dreptul la un vot in 
AGEA. Pentru informatii supli-
mentare, va rugam sa luati legatura 
cu reprezentantul societatii la  
telefon  0728109757  de luni pana 
vineri orele 10:00- 14:00. Presedinte 
CA State George.

LICITAȚII  
l SC Petroutilaj SA,  societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a acti-
vului imobil Statie de epurare situat 
in com. Poiana Campina, sat 
Poiana Campina, inscris in CF 
21061, compus din teren in supra-
fata de 5304 mp si urmatoarele 
constructii: cladire vestiar – C1, 
cladire decantor – separator C2, 
pista decantor, aparat clorinat apa, 
la pretul total de 84.864 lei (fara 
TVA). Conform Certificatului de 
urbanism nr. 23/16.03.2018, desti-

nat ia  s tab i l i ta  es te  pentru 
constructii, instalatii, retele aferente 
echiparilor tehnico – edilidare, 
constructii administrative, incinte 
tehnice cu cladiri si instalatii pentru 
sistemul de alimentare cu apa, 
canalizare, alimentare cu energie 
electrica si termica, gaze naturale. 
Daca cumparatorul este o societate 
platitoare de TVA, va opera taxarea 
inversa, iar pretul nu va fi purtator 
de TVA. Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarilor Credi-
torilor din data de 19.12.2016 si 
29.11.2017 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul este 
cel mentionat in Raportul de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 14.06.2018, 
19.06.2018, 21.06.2018, 26.06.2018, 
28.06.2018, 03.07.2018, 05.07.2018, 
1 0 . 0 7 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 0 7 . 2 0 1 8  s i 
17.07.2018, orele 12.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 
7, cab 7B. Relatii suplimentare la la 
sediul lichidatorului judiciar cat si 
la telefon 0344104525.

l SC Mymob Myjob SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie 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 af la terenul dispune de 
urmatoarele utilitati: energie elec-
trica, 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: 14.06.2018, 
18.06.2018, 20.06.2018, 26.06.2018, 
28.06.2018, 03.07.2018, 05.07.2018, 
10.07.2018, 17.07.2018, 19.07.2018,  
24.07.2018, 31.07.2018, 02.08.2018, 
07.08.2018, 09.08.2018, 14.08.2018, 
21.08.2018, 23.08.2018, 30.08.2018, 
04.09.2018 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 Debitorul SC RUPS SA societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Proprietate 
imobiliară „Teren arabil” în supra-
față de 16.163,80 mp., situat în 
intravilanul Orașului Dărmănești, 
Județ Bacău, având nr. cadastral 
390 -730 -731 -732 -733 -734 -735 
-740 -988. Preț pornire licitație 
6.465,50 Euro exclusiv TVA. 2.
Proprietate imobiliară „Teren 
arabil” în suprafață de 4.581 mp., 
situat în intravilanul Comunei 
Dofteana, Județ Bacău, având nr. 

cadastral 1030. Preț pornire licitație 
1.672,00 Euro exclusiv TVA. Prețul 
caietului de sarcini pentru imobilele 
”Terenuri” aflate în proprietatea SC 
RUPS SA este de 1.000,00 lei 
exclusiv TVA. -Prețul de pornire al 
licitaților pentru imobilele ”Tere-
nuri” aparținând SC RUPS SA 
reprezintă 50% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare. Participarea 
la licitație este condiționată de:  
-consemnarea în contul nr. RO53BI-
TRPH1RON038212CC01 deschis 
la Veneto Banca SCPA Italia 
Montebelluna Suc. București, Ag. 
Ploiești, până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini 
pentru proprietățile imobiliare, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru imobilele  ”Terenuri” prima 
ședință de licitație a fost fixată în 
data de 22.06.2018, ora 14.00, iar 
dacă proprietățile imobiliare nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele ședințe de licitații vor fi în data 
de  29 .06 .2018 ,  06 .07 .2018 , 
13.07.2018, 20.07.2018, ora 14.00. 
Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare 
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizua-
lizat și pe site www.dinu-urse.ro. 

l Anunţ. U.M. 0406 Constanţa, 
organizează licitaţie publică cu stri-
gare în data de 28 iunie 2018, orele 
12.00, pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere a 4 (patru) spaţii 
în suprafaţă de 0,5 mp fiecare, 
situate în următoarele locaţii: -2 
(două)  spaţi i  în  local i tatea 
Constanţa, strada Mircea cel 
Bătrân, nr. 108, judeţul Constanţa; 
-1 (unu) spaţiu în localitatea 
Medgidia, strada Mihai Bravu, nr. 
13, judeţul Constanţa; -1 (unu) 
spaţiu în localitatea Neptun, strada 
Gării, nr. 2, judeţul Constanţa. 
Spaţiile vor fi închiriate în vederea 
montării de aparate de distribuţie 
băuturi calde. Persoanele interesate 
se vor prezenta la sediul unităţii din 
localitatea Constanţa, strada 
Mircea cel Bătrân, nr. 108 de unde, 
în perioada 11.06 - 22.06.2018, între 
orele 08.30 - 15.30 pot solicita în 
scris fișa de date a achiziţiei, care se 
obţine contra sumei de 10 lei. 
Relaţii la telefon: 0241.618969, int. 
24516 sau 24606.

l Unitatea Militară 0654 Craiova 
organizează licitaţie publică cu stri-
gare pentru atribuirea contractului 

de închiriere a unui spaţiu în supra-
faţă de 1mp, situat în localitatea 
Ghercești, T41/P477, judeţul Dolj, 
în scopul montării unui automat de 
cafea. Persoanele interesate se vor 
prezenta la sediul unităţii din locali-
tatea Craiova, strada Alexandru 
Macedonski, nr.7, judeţul Dolj, de 
unde, în perioada 11.06-03.07.2018, 
orele 08.00-16.00, pot solicita în 
scris fișa de date a achiziţiei, care se 
obţine contra sumei de 5Lei.

PIERDERI  
l Pierdere Legitimatie de student 
-Filiuta Ramona Cerasela. O declar 
nula.

l Pierdut Atestat TAXI seria 
CPTx, nr. 0144280 eliberat în data 
de 19.09.2017, pe numele Boveanu 
Florin.Il declar nul.
 
l Pierdut carnet și legitimatie 
student Roșu Teodora -Universi-
tatea Româno-Americană Bucu-
rești. Declarate nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
și certificat ADR, emise de ARR 
S ib iu ,  pe  numele  Popescu 
Alexandru, din Rm. Vâlcea, județul 
Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
– transport marfă, eliberat de ARR 
Rm. Vâlcea, pe numele Tătaru 
Iulian, din oraș Berbești, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie de student și 
carne t  de  no te  pe  numele 
Constantin Oana Alexandra, elibe-
rate Facultatea de Inginerie și 
Managementul Sistemelor Tehnolo-
gice, UPB, specializare Musp, anul 
I. Le declar nule.

l Pierdut card de avocat CCBE pe 
numele de Bălănescu Ancuța 
Marina, seria 4000-918-012-447. Se 
declară nul.

l Pierdut carnet de student pe 
nume Rusu Adriana, eliberat de 
Facultarea de Hidrotehnică, 
Geodezie și Ingineria Mediului. Îl 
declar nul.

l Subsemnata Seba Marieta în 
cal itate de director al  S.C. 
Compania de Librării București SA 
cu sediul în Bucuresti, Bd Unirii 
nr.10 bl.7B Sector 4, CUI RO361307 
declar pierderea originalelor 
DGRFP cu numerele de ordine din 
Registrul de Evidenţă al aparatelor 
de marcat electronice pentru urmă-
toarele case de marcat ELKA 
model 943.01 cu seriile 411211; 
411515; 411529; 411743.

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.


