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OFERTE SERVICIU
l Angajăm muncitori în construcţii 
pentru străinatate - tencuitori, fini-
sori, zidari -contract de muncă, 
salariu 2000 Euro. Tel 0762219902.

l Societate comercială angajează 
şofer categoria C, manipulant marfă 
ş i  lăcătuş .  Tel .  0723294725; 
0 2 1 4 3 0 0 2 6 5 ;  0 7 2 2 3 6 8 6 6 4 ; 
0727046393.

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@ullr i-
ch-gruppe.de. 
Tel.0049.176.186.777.57.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Măieruş, cu sediul în localitatea 
Măieruş, strada Nicolae Bălcescu, 
numărul 2, judeţul Braşov, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiilor contractuale temporar vacante 
de: -muncitor necalificat în silvicul-
tură: 2 posturi,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 14.08.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 14.08.2018, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -vechime: nu 
este obligatoriu; -studii generale. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Măieruş. 
Relaţii suplimentare la sediul Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Măieruş, 
persoană de contact: Petreanu Silvia, 
telefon: 0740.965.767, e-mail: 
contact@rplpmaierus.ro.

l 1.Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
30.08.2018 orele 10.00, proba scrisă şi 
în data de 06.09.2018, proba de 
interviu pentru ocuparea 1 (UNA) 
funcție publică de execuție  perioadă 
nedeterminată la Compartimentul 
registrul agricol de: -consilier, clasa i, 
grad profesional  principal. Principa-
lele cerinţe obligatorii de participare 
la concurs; -să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici republicată; - studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -minim 5 ani vechime în speci-
alitatea studiilor. Dosarele de 
înscriere se pot depune la Comparti-
mentul resurse umane, în termen de 
20 de zile de la data publicării anun-
ţului.  Pentru relaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la Compartimentul 
resurse umane, din cadrul Primăriei 

Municipiului Dorohoi sau la tel. 
0231/610133, interior 114.

l U.M. 01763 Brăila, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea unui post 
vacant de personal civil contractual, 
şi anume: 1)Administrator treapta I/
studii medii, cu o vechime în specia-
litatea studiilor de minim 3 ani. 
Probele de concurs sunt planificate 
astfel: -21.08.2018, ora 12.00 -proba 
scrisă; -27.08.2018, ora 12.00 -inter-
viul; -data limită de depunere a 
dosarelor: 10.08.2018, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 01763 Brăila, din strada Gl.
Eremia Grigorescu, nr.80, Brăila, 
unde vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice necesare. Datele de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
0239.617.693, int.0113, 0112.

l Primăria Comunei Timboeşti, cu 
sediul în comuna Timboeşti, str.
Podgoriilor, judeţul Vrancea, organi-
zează concurs de recrutare pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacantă în cadrul 
Serviciului public de autoritate tute-
lară şi asistenţă socială în conformi-
tate cu prevederile HG nr.611/2008, 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, şi a 
Legii nr.188/1999, Statutul funcţio-
narilor publici, republicată cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
după cum urmează: -consilier, clasa 
I, grad profesional debutant -Servi-
ciul public de autoritate tutelară şi 
asistenţă socială. Concursul se va 
organiza la sediul instituţiei comuna 
Timboeşti, judeţul Vrancea, conform 
calendarului următor: -6 septembrie 
2018, ora 10.00, proba scrisă; -inter-
viul se va desfăşura într-un termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la 
susţinerea probei scrise -data şi ora 
susţinerii interviului se vor afişa o 
dată cu rezultatele la proba scrisă; 
-data-limită de depunere a dosarelor 
este în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
respectiv 30.07.2018-20.08.2018 
(inclusiv); -selecţia dosarelor va avea 
loc în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor. 
Condiţii de participare: Condiţii 
generale, prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999. Poate ocupa o 
funcţie publică persoana care înde-
plineşte următoarele condiţii: a) are 
cetăţenie română şi domiciliul în 
România; b) cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; c) are vârsta de 
minimum 18 ani împliniţi; d) are 
capacitate deplină de exerciţiu; e)are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
funcţiei publice pentru care candi-
dează, atestată pe bază de examen 
medical de specialitate; f) îndepli-

neşte condiţiile de studii prevăzute 
de lege pentru funcţia publică; g) 
îndeplineşte condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice; h) 
nu a fost condamnată pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului sau contra 
autorităţii, infracţiuni de corupţie şi 
de serviciu, infracţiuni care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni 
de fals ori a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei publice; i) 
nu a fost destituită dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat contractul 
individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 7 ani; j) nu a 
desfăşurat activitate de poliţie poli-
tică, astfel cum este definită prin 
lege. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: -Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul asistenţă 
socială, drept sau ştiinţe administra-
tive; -Fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49, alin.(1) din HG nr.611/2008, 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici. Informaţii 
suplimentare privind condiţiile speci-
fice şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Timboeşti, 
judeţul Vrancea, respectiv la secre-
tarul comisiei de concurs: d-na 
D ă n i l ă  A n i ş o a r a ,  t e l e f o n : 
0237.256.105, fax: 0237.256.105, 
e-mail: primaria_timboesti@yahoo.
com.

l Şcoala Gimnazială Andrid, cu 
sediul în localitatea Andrid, str.
Principală, nr.181, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: 0,50 normă secretar 
I S/0,50 normă administrator finan-
ciar I S, contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: superioare; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 6 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data de 22.08.2018, 
ora 8.30, la sediul: Şcoala Gimna-
zială Andrid; -Proba interviu: data 
de 22.08.2018, ora 14.00, la sediul: 
Şcoala Gimnazială Andrid. Data-li-
mită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 13.08.2018, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Andrid. Date 
contact: telefon: 0261.820.411, 
0764.977.687.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, 
judeţul Argeş, organizează concur-
suri pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale vacante, nomi-
nalizate astfel: -un post asistent/ă 
medical/ă debutant/ă, specialitatea 
„medicină generală”, în secţia Pedia-
trie III, studii postliceale, fără 
vechime, vacant pe perioadă nedeter-
minată; -un post asistent/ă medical/ă 
debutant/ă, specialitatea „medicină 
generală”, în Compartiment Recupe-
rare Neuromotorie, studii superioare, 
fără vechime, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -un post asistent/ă 
medical/ă debutant/ă, specialitatea 
„medicină generală”, în  Comparti-
ment Recuperare Neuromotorie, 
studii postliceale, fără vechime, 
vacant pe perioadă nedeterminată; 
-un post asistent/ă medical/ă, specia-
litatea „radiologie”, în Laborator 
Radiologie şi Imagistică Medicală, 
studii postliceale, vechime 6 luni în 
specialitate, vacant pe perioadă 
nedeterminată; -un post asistent/ă 
medical/ă, specialitatea „radiologie”, 
în Laborator Radiologie şi Imagistică 
Medicală, studii postliceale, vechime 
6 luni în specialitate, vacant pe peri-
oadă nedeterminată; -un post asis-
tent/ă medical/ă principal/ă, 
specialitatea „balneofiziokinetote-
rapie şi recuperare”, în Laborator 
Recuperare, Medicină Fizică şi 
Balneologie, studii postliceale, 
vechime 5 ani ca asistent medical, 
vacant pe perioadă nedeterminată; 
-un post infirmieră, în Bloc Operator 
Central, studii şcoală generală, 
vechime 6 luni în activitate, vacant 
pe perioadă nedeterminată; -un post 
infirmieră, în Compartiment Recu-
perare Neuromotorie, studii şcoală 
generală, vechime 6 luni în activitate, 
vacant pe perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii din Piteşti, str.Dacia, nr.1, 
judeţul Argeş, sau la o altă locaţie ce 
va fi anunţată ulterior, în data de 
22.08.2018- proba scrisă, ora 10.00, 
iar interviul se va susţine în data de 
28.08.2018, ora 10.00, pentru toţi 
candidaţii promovaţi la proba scrisă, 
inclusiv după soluţionarea contesta-
ţiilor. Data-limită până la care se pot 
depune dosarele candidaţilor: 
13.08.2018, ora 12.00- la serviciul 
Runos-Juridic-Contencios. Date de 
contact: secretar comisie de concurs- 
telefon: 0248.220.800, interior: 113. 
Temeiul legal HG 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare.

l Spitalul de Pediatrie Piteşti, 
judeţul Argeş, organizează concur-
suri pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractuale temporar 
vacante, nominalizate astfel: -un post 
asistent/ă medical/ă, specialitatea 
„pediatrie”, în secţia Pediatrie II, 
studii postliceale, vechime 6 luni în 
specialitate, vacant pe perioadă 
determinată. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii din Piteşti, str.
Dacia, nr.1, judeţul Argeş, sau la o 

altă locaţie ce va fi anunţată ulterior, 
în data de 22.08.2018- proba scrisă, 
ora 10.00, iar interviul se va susţine 
în data de 28.08.2018, ora 10.00, 
pentru toţi candidaţii promovaţi la 
proba scrisă, inclusiv după soluţio-
narea contestaţiilor. Data-limită 
până la care se pot depune dosarele 
candidaţilor: 06.08.2018, ora 12.00- 
la serviciul Runos-Juridic-Conten-
cios. Date de contact: secretar 
comisie de concurs-  telefon: 
0248.220.800, interior: 113. Temeiul 
legal HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Primăria Bicazu Ardelean, cu 
sediul în localitatea Bicazu Ardelean, 
nr.211, județul Neamţ, în baza Legii 
188/1999, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcție publică: 
-Denumirea postului: consilier urmă-
rire şi încasare taxe şi impozite 
locale, clasa I, grad profesional asis-
tent, Compartimentul: financiar 
contabilitate taxe şi impozite locale. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, 
în specializarea finanţe şi bănci, 
administraţie publică sau în dome-
niul de licenţă contabilitate; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 1 an; -cunoştinţe 
operare pe calculator (Word şi Excel) 
-nivel mediu, dovedite în urma unui 
certificat sau diplome. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-Proba scrisă: data 30.08.2018, ora 
10.00, la sediul instituției; -Proba 
interviu: ora şi data interviului vor fi 
anunţate după susţinerea probei 
scrise. Dosarele de înscriere se depun 
la sediul instituției în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Date contact: 
Primăria Bicazu Ardelean, judeţul 
Neamţ, Compartiment resurse 
umane, persoană de contact: Vârlan 
Anişoara, consilier RU, telefon/fax: 
0233.255.301, e-mail: conlocba@
hotmail.com.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Vărădia, cu sediul în localitatea 
Vărădia, strada Principală, numărul 
379, judeţul Caraş-Severin, organi-
zează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: -inspector, 
clasa I, grad asistent, în cadrul 
compartimentului  Relați i  cu 
publicul, stare civilă şi dezvoltare 
locală, un post. Concursul se va 
desfăşura la sediul Unității Adminis-
trativ Teritoriale Vărădia astfel: 
-Proba scrisă în data de 30.08.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
03.09.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: universitare de licență absol-
vite cu diplomă; -vechime: 1 an în 
specialitatea studiilor. Candidaţii vor 
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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 Unității Administrativ Terito-
riale Vărădia. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru depu-
nerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Unității Administrativ 
Teritoriale Vărădia, persoană de 
contact: Cârceanu Mariana -p.
s e c r e t a r ,  t e l e f o n / f a x : 
0769.065.254/0255.576.709, e-mail: 
primaria_varadia@yahoo.com.

l Oraşul Vlăhița, cu sediul în 
Vlăhița, str.Turnătorilor, nr.20, 
județul Harghita, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice vacante, în cadrul 
Aparatului de specialitate al Prima-
rului Oraşului Vlăhița, Comparti-
mentul  Informatică:  -1  post 
-consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, la Compartimentul Infor-
matică- funcție publică vacantă, pe 
perioadă nedeterminată. Condiții 
generale de participare la concurs: 
-condiții prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcționarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Condiții specifice pentru 
ocuparea funcției publice consilier, 
clasa I, grad profesional asistent, la 
Compartimentul informatică: 1)
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență în speciali-
zarea: informatică; 2)1 (un) an 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare. Concursul constă în trei 
etape succesive, după cum urmează: 
a)selecția dosarelor de înscriere; b)
proba scrisă; c)interviul în cadrul 
căruia se testează abilitățile, aptitudi-
nile şi motivația candidaților. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai 
candidații declarați admişi la etapa 
precedentă. Concursul se va organiza 
la sediul Primăriei Oraşului Vlăhița 
în data de 29.08.2018, ora 10.00, 
proba scrisă; 31.08.2018, ora 12.00, 
interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs pot fi depuse până la data de 
17.08.2018, ora 13.00, la registratura 
Primăriei Oraşului Vlăhița (secreta-
riat). Informații suplimentare se pot 
o b ț i n e  l a  t e l e f o n u l / f a x 
nr.0266.246.635, adresa de mail: 
office@primariavlahita.ro sau la 
compartimentul de resurse umane, 
persoană de contact: Márton Ferenc, 
inspector resurse umane.

l Anunt selecţie. Inspectoratul 
Școlar Județean Giurgiu anunță 
scoaterea la concurs în cadrul proiec-
tului „Acces egal şi calitativ la 
educație în județele Giurgiu şi 
Teleorman -EDUGREAT”, Cod 
SMIS 2014+ 105966, a 74 posturi de 
experți în cadrul activităților proiec-
tului. Inspectoratul Școlar Județean 
Giurgiu, în calitate de partener, 

anunță procesul de selecție a unor 
experți, în afara organigramei orga-
nizației, pentru proiectul POCU 
„Acces egal şi calitativ la educație în 
județele Giurgiu şi Teleorman”, ID 
105966. Procesul de selecție se desfă-
şoară în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare aplicabile ale 
ghidului solicitantului, ale cererii de 
finanțare şi ale Procedurii de sistem 
privind recrutarea şi selecția exper-
ților din cadrul echipelor de proiect, 
a p r o b a t ă  p r i n  O M E N 
nr.3920/08.06.2018. Informațiile 
suplimentare sunt afişate pe site-ul 
Inspectoratului Școlar Județean 
Giurgiu, la adresa: www.isjgiurgiu.ro.

l Primăria Comunei Bicaz-Chei, 
judeţul Neamţ, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi de şofer 
autospecială de pompieri -personal 
contractual- în cadrul Primăriei 
Bicaz-Chei. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul Primăriei 
Bicaz-Chei, serviciul Secretariat, 
până în data de 07.08.2018, ora 
14.00, iar selecţia dosarelor va avea 
loc în data de 07.08.2018, ora 15.00. 
Concursul va avea loc în Sala de 
Ședinţe a Consiliului Local Bicaz-
Chei, constând în trei probe: -Proba 
scrisă se va susţine în data de 
21.08.2018, ora 10.00, rezultatul la 
această probă se afişează în data de 
21.08.2018, ora 14.00; -Proba prac-
tică are loc în data de 24.08.2018, 
ora 10.00, rezultatul la această 
probă se afişează în data de 
24.08.2018, ora 15.00, şi -Interviul 
-p rogramat  pent ru  da ta  de 
28.08.2018, ora 10.00, rezultatul la 
această probă, împreună cu rezulta-
tele finale, vor fi afişate în data de 
28.08.2018, ora 14.00. Condiţiile 
pentru participarea la concurs sunt: 
-Permis de conducere categoria „B” 
şi „C”; -Atestat în domeniul situaţi-
ilor de urgenţă, sau o dovadă că a 
activat în serviciul voluntar pentru 
situaţii de urgenţă, o perioadă mai 
mare de 12 luni. Condiţiile prevă-

zute în Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011 (*actuali-
zată*), pentru aprobarea Regula-
mentului-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, şi în Legea-cadru nr.153 din 
28 iunie 2017, privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice. Dosarul de concurs va 
cuprinde: -cererea de înscriere la 
concurs; -copia actului de identitate 
sau orice alt document care să 
ateste identitatea; -copia documen-
telor care atestă nivelul de pregătire 
profesională; -documente privind 
vechimea în muncă; -cazierul judi-
ciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale; -adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată de medicul de 
familie sau o unitate medicală abili-
tată; -curriculum vitae. Bibliografia 
pentru concurs, precum şi relaţii 
suplimentare se pot obţine la servi-
ciul secretariat din cadrul Primăriei 
Bicaz-Chei. 

l Complexul Multifuncţional 
Caraiman, str Caraiman nr. 33A, 
sector 1 Bucureşti, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante de natură 
contractuală:  -1 post medic specia-
list– Cabinet Imagistică Medicală. 
Condiţii de participare la concurs: 
studii superioare absolvite cu 
diploma de licenţă in medicină; 
adeverintă care atestă specialitatea  
radiologie imagistică medicală; -1 
post medic primar–  Serviciul Ambu-
lanţă Socială. Condiţii de participare 
la concurs: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în medicină; 
adeverinţă care atestă specialitatea 

medicină de familie; adeverinţă care 
atestă gradul primar; -7 posturi de 
ingrijitor la domiciliu– Serviciul 
Consiliere si Asistenţă Persoane 
Vârstnice. Condiţii de participare la 
concurs: studii generale; certificat de 
calificare profesională de îngrijitor 
bătrâni la domiciliu.
Concursul se va desfăşura la sediul 
Complexului Multifuncţional 
„CARAIMAN” din Bucureşti, sector 
1, str. Caraiman nr. 33A, în data de 
22.08.2018 ora 10.00, proba scrisă. 
Data şi ora interviului vor fi anunţate 
ulterior.  Data limită pană la care se 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este: 10.08.2018. Relaţii 
suplimentare  se pot obţine la sediul 
instituţiei şi la telefon 021/224.40.73 
int.120.s

l Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Ilfov 
organizează în data de 22.08.2017, 
ora 11.00 la sediul instituţiei din Oraş 
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 
94-96, Județ Ilfov, concurs pentru 
ocuparea postului de Administrator 
din cadrul Centrului de Plasament 
Nr. 5 Periş cu următoare condiții 
specifice: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, nu se solicită 
vechime în specialitatea studiilor. 
Condiţii de desfăşurare a concursului 
sunt: -proba scrisă  în data de 
22.08.2018, ora 11.00;  -interviul  în 
data de 27.08.2018, ora 11.00. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de 
10.08.2018 ora 14.00, la sediul  Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ilfov din  Oraş 
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 
94-96, Județ Ilfov. Relații suplimen-
tare se obţin la tel. 021/369.58.87; 
021/369.58.89; 021/369.58.90 interior 
104 Compartimentul Resurse Umane 
sau  interior 109 Compartiment 
Juridic- Contencios şi Delicvență 
Juvenilă.

CITAȚII  
l Numitii Kindris Iuon si Csicso 
Maria, sunt citati la Judecatoria 
Sighetu Marmatiei, in data de 
1 6 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  i n  d o s a r u l  n r. 
2504/307/2017,  avand calitate de 
parati in proces cu Duma Ileana, 
avand ca obiect uzucapiune.

DIVERSE  
l Crăciun Gabriela, Coteț Ștefan 
Petru şi Coteț Mihnea Radu, având 
domicilul în Str.Dristorului, nr.96, bl. 
12B, sc. A, ap. 39, sector 3, mun.
Bucureşti, titulari ai planului/progra-
mului Plan Urbanistic Zonal -Extin-
dere şi Remodelare Locuință, în 
localitatea Bucureşti, str.Litovoi 
Voievod, nr.62-64, sector 2, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
menţionat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei Regionale pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni 
până joi între orele 9.00-11.00. Obser-
vaţii/comentarii şi sugestii se primesc 
în scris la sediul A.R.P.M.B., în 
termen de 15 zile de la data publicării 
anunţului.

l Arhiepiscopia Craiovei anunță 
publicul interesat asupra disponibili-
zarea proiectelor de plan şi finali-
zarea raportului de mediu, pentru 
a m e n a j a m e n t e l e :  U P  I I I 
MAGLAVIT amplasat în UAT 
Maglavit, jud. Dolj şi UP IV 
PERIȘOR  amplasat în UAT Perişor  
şi Goieşti, jud. Dolj. Documentația 
poate fi consultată la sediul APM 
Dolj, Mun. Craiova, Str. Petru Rareş, 
Nr. 1, Județul Dolj, pe site-ul APM 
Dolj http://apmdj.anpm.ro. Opiniile, 
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comentariile și propunerile vor fi 
depuse zilnic la sediul APM Dolj 
(Fax: 0251419035, email office@
apmdj.anpm.ro) și la sediul titula-
rului Arhiepiscopia Craiovei, Mun. 
Craiova, Strada Matei Basarbab, Nr. 
17, Județul Dolj,  în termen de 45 zile 
calendaristice de la data publicării 
anunțului.

l Arhiepiscopia Craiovei anunță 
publicul interesat asupra disponibili-
zarea proiectului de plan și finali-
zarea raportului de mediu, pentru 
UP I Arhiepiscopiei Craiovei, 
amplasat în UAT Mischii, Drăgotești, 
Maglavit,  Calafat,  Drănic,  Apele 
Vii,  jud. Dolj și UAT Tismana,  
Crasna,  Turceni Jud. Gorj. Docu-
mentația poate fi consultată la sediul 
APM Dolj, Mun. Craiova, Str. Petru 
Rareș, Nr. 1, Județul Dolj, pe site-ul 
APM Dolj http://apmdj.anpm.ro. 
Opiniile, comentariile și propunerile 
vor fi depuse zilnic la sediul APM 
Dolj (Fax: 0251419035, email office@
apmdj.anpm.ro) și la sediul titula-
rului Arhiepiscopia Craiovei, Mun. 
Craiova, Str. Matei Basarab, Nr. 17, 
Județul Dolj,  în termen de 45 zile 
calendaristice de la data publicării 
anunțului.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la intrarea debitorului în 
procedura generală de faliment 
prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei SC Analex 
Catering SRL cu sediul în județul 
Ilfov, comuna Mogoșoaia, str 
Intrarea Școlii, Nr. 3, J23/2440/2002, 
C U I  1 5 0 2 2 5 1 1 ,  î n  d o s a r u l 
2686/93/2016 aflat pe rolul Tribuna-
lului Ilfov, Secția Civilă. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererilor 
de admitere a creanțelor asupra 
averii  debitoarei -03.09.2018, 
termenul de verificare a creanțelor, de 
întocmire și publicare în BPI a tabe-
lu lu i  pre l iminar  de  creanțe 
-04.10.2018, data limită de depunere 
a contestatiilor la tabelul suplimentar 
– 12.10.2018 si termenul de întocmire 
a tabelului definitiv consolidat 
-05.11.2018. Următorul termen de 
judecată a fost fixat pentru data de 
1 5 . 1 1 . 2 0 1 8 .  P e n t r u  r e l a ț i i : 
021.318.74.25.

l Anunţ public la procedura de 
autorizare. Administraţia Dome-
niului Public Sector 5, cu sediul social 
în Strada Fabrica de chibrituri, nr.9-
11, Sector 5, București, C.I.F.: 
38333274, informează pe cei intere-
saţi că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu 
pentru activitatea Colectarea Deșeu-
rilor Nepericuloase -cod CAEN 3811, 
desfășurată în Șoseaua Viilor, nr.52, 
Sector 5, București. Informaţii se pot 
solicita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului București din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
(Barajul Lacul Morii -în spatele 

benzinăriei LUKOIL), între orele 
09.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul APM București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l România Judecătoria Iași Secția 
Civilă. Dosar nr. 2105/ 245 / 2017. 
Secția civilă nr.7081/ 2018, Sedința 
publică de la 13 iunie 2018. Instanța 
constituită din: Președinte Ciocoi 
Iulian și Grefier Cozma Florentin. 
pentru aceste motive, in numele legii 
hotărăște: Admite în parte cererea de 
chemare în judecată formulată de 
reclamata Ciobanu Elena Raluca 
CNP 2870425080114 cu domiciliul în 
Iasi , Str.Luca Arbore nr. 12.A, bl. 
404, sc.A, et.1, ap.4- av. Ichim 
Roxana Maria în contradictoriu cu 
pârâtul Ciobanu Constantin, CNP 
1800313222080 cu domiciliul in 
Com. Dumești, Sat Dumești, Sat 
păușești, Jud. Iași. Dispune desfa-
cerea căsătoriei încheiată între părți 
de la data de 09.04.2007 de către 
Primăria Com. Dumești , Jud. Iași și 
înregistrată sub nr.7/2007 din culpa 
comună a acestora. Încuviințează că 
reclamata să revină la numele ante-
rior căsătoriei, respectiv Morariu 
Elena Raluca. Stabilește domiciliul 
minorilor Ciobanu Beatrice Elena, 
născută la 15.01.2006 si Ciobanu 
Raul Constantin nascut la 03.07.2007 
la reclamantă, autoritatea părin-
tească urmînd sa fie exercitată de 
cătreaceasta. Obligă pârâtul la plata 
în favoarea minorilor  a unei pensii 
de întreținere în cuantum de 1/3 din 
venitul net lunar, dar nu mai putin de 
1/3 din venitul minim net pe 
economia națională – către 1/6 
pentru fiecare minor – care se plăti 
lunar de la data introducerii cererii 
de chemare în judecată și pînă la 
majoratul acestora. Stabilește onora-
riul curatorului special la 500 lei și 
obligă pîrîtul la plată către acesta a 
sumei de 400 lei, respectînd diferență 
onorariu. Cu drept de apel de 30 de 
zile de la pronunțare. Pronunță azi, 
13.06.2018, prin punerea soluției la 
dispoziția părților prin mijlocirea 
grefei instanței, în condițiile art.396 
alin.2 Cod procedură civilă. Prese-
dinte - Ciocoi Iulian. Grefier - Cozma 
Florentina.

l SC Andemal Investment SRL și 
Budai Psaras Lidia Laurenţia, în 
calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în 
vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru: Plan Urbanistic Zonal loti-
zare teren pentru construcţie locu-
inţe, Tarla 305, parcela 10 și 11, 
suprafaţa de 21370 mp, sat Lilieci, 
teren intravilan. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul 
titularului din Piaţa Alba Iulia nr. 3 și 
Primăria Com. Sinești, în zilele de 
luni-vineri între orele 10-12 și la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Ialomiţa, str. Mihai Viteazu 
nr. 1, Slobozia, în zilele de luni-joi 
între orele 8-16.30, vineri între orele 
8-14 din data de 30.07.2018. Publicul 
interesat poate transmite în scris 
comentarii și sugestii până la data de 
17.08.2018 la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia mediului Ialomiţa, str. 
Mihai Viteazu nr. 1, Slobozia, cod 
p o ș t a l  9 2 0 0 8 3 ,  t e l e f o n / f a x : 
024.323.29.71, e-mail office@apmil.
anpm.ro.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Administratorul SC 
Solar SA, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Poligonului, nr. 2, Judetul Prahova, 
inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/1101/2001, 
avand CIF RO14344934, in temeiul 
dispozitiilor Legii nr.31/1990, republi-
cata, cu completarile si modificarile 
ulterioare si a actului constitutiv al 
societatii, convoaca Adunarea Gene-
rala Ordinara a Actionarilor socie-
tatii, pentru data de 30.08.2018, ora 
10:00, care se va tine la sediul aces-
teia situat in Ploiesti, Str. Poligonului, 
nr. 2, Judetul Prahova, avand urma-
toarea ordine de zi: 1. Se supune 
aprobarii prelungirea mandatului 
administratorului unic, Domnul 
Ritter Manfred, pe o perioada de 4 
ani. 2. Se supune aprobarii imputer-
nicirea Doamnei Manole Emilia, 
pentru indeplinirea formalitatilor 
necesare pentru publicarea si inregis-
trarea Hotararii Adunarii Generale 
Ordinara a Actionarilor la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Prahova. La adunare pot 
participa toti actionarii, personal sau 
prin mandatar, conform dispozitiilor 
statutare. In cazul in care nu se vor 
indeplini conditiile legale privind 
cvorumul si valabilitatea delibera-
rilor, Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor SC Solar SA, se va tine 
in data de 31.08.2018, la aceeasi ora, 
adresa si avand aceeasi ordine de zi.

l Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. ”COMNORD” S.A., 
persoană juridică română, având 
Cod Unic de Înregistrare 1590368, 
atribut fiscal RO și număr de Ordine 
l a  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/493/1991, cu sediul în Bucuresti, 
Calea Griviţei nr.136, sector 1, în 
temeiul prevederilor Actului consti-
tutiv al societăţii și prevederilor Legii 
nr.31/1990 republicată, Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor societăţii pentru data de 
30.08.2018, ora 12.00. Ședinţa 
Adunării Generale Ordinară a Acţio-
narilor va avea loc la sediul societăţii 
din București, Calea Griviţei nr.136, 
sector 1.  La Adunarea Generală 
Ordinară sunt invitaţi să participe 
toţi acţionarii af laţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor și Regis-
trului  de Acţiuni la data de 
21.08.2018. Pe ordinea de zi a 

Adunării Generale Ordinare, sunt 
înscrise următoarele probleme: 1. 
Prezentarea raportului Consiliului de 
Administraţie privind situaţiile finan-
ciare anuale consolidate pentru anul 
2017; 2. Prezentarea raportului audi-
torului financiar privind situaţiile 
financiare anuale consolidate pentru 
anul 2017; 3. Aprobarea situaţiilor 
financiare  anuale consolidate pentru 
anul 2017; 4. Aprobarea datei de 
21.09.2018, ca data de înregistrare, 
conform art.86 din Legea nr. 24/2017 
și ex-date: 20.09.2018. În situaţia în 
care Adunarea Generală nu va putea 
delibera și vota în mod valabil o a 
doua Adunare Generală Ordinară 
este convocată pentru ziua de 
31.08.2018, la ora 12.00, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi. Dupa 
publicarea convocarii, actionarii 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală; și b) 
de a prezenta proiecte de hotărâre, în 
termen de 15 zile de la data publicării 
convocării, pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale.  
Aceste drepturi pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electro-
nice). Se precizează că acţionarii ce 
vor fi împiedicaţi de anumite împre-
jurări să participe la Adunarile Gene-
ra le  vor  putea  mandata ,  în 
conformitate cu art. 125 din Legea 
31/1990 republicată și Regulamentul 
ASF nr.5/2018, printr-o procură 
specială/ generală o terţă persoană 
care să participe și să voteze în 
numele lor și pentru ei, în Adunările 
Generale, în condiţiile legii. Procura 
specială poate fi ridicată de la sediul 
societăţii sau de pe web site-ul www.
comnord.ro, începând cu data convo-
cării. Procurile specială și generală 
vor fi depuse spre înregistrare la 
secretariatul adunării până cel târziu 
la data de 27.08.2018, orele 10.00. 
Procurile speciale și procurile gene-
rale vor putea fi transmise spre înre-
gistrare și pe fax sau email în format 
pdf., reprezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data adunării gene-
rale să aibă asupra sa procura în 
original. Acționarii înregistrați la 
data de referință au posibilitatea de 
a vota prin corespondență înainte 
de adunarea generală utilizând 
formularul de vot prin corespon-
dență existent si pe site-ul societăţii. 
Formularele de vot prin corespon-
dență completate și semnate se vor 
expedia la sediul societății, cu 
confirmare de primire, astfel încât 
să fie înregistrate ca fiind primite 
până cel târziu cu 48 ore înainte de 
adunare. Formularele primite ulte-

rior termenului stabilit nu vor fi 
luate în calcul pentru determinarea 
cvorumului  ș i  majori tăț i i  în 
adunarea generală.  Informațiile cu 
privire la convocarea adunării gene-
rale și la documentele care urmează 
să fie prezentate adunării generale, 
proiectul de hotărâre, formularul de 
procură specială, care urmează să 
fie utilizat pentru votul prin repre-
zentare, precum și formularele care 
urmează să fie utilizate pentru votul 
prin corespondență sunt puse la 
dispoziția acționarilor pe website-ul 
societății (www.comnord.ro) sau la 
sediul societății în zilele lucrătoare, 
între orele 9.00–17.30. Acţionarii au 
dreptul să formuleze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi 
ale Adunărilor Generale în condi-
ţiile precizate în Regulamentul ASF 
nr.5/2018, după ce acţionarii vor fi 
identificaţi sau dacă buna desfășu-
rare și pregătire a adunărilor gene-
r a l e  p r e c u m  ș i  p r o t e j a r e a 
confidentialităţii și a intereselor 
comerciale a societăţii, permite 
acest lucru. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea de zi a 
Adunărilor Generale pot fi consul-
tate la sediul societăţii sau pe 
pagina de internet www.comnord.
ro, începând cu data convocării. 
Documentele aferente ședinţelor, 
inclusiv propunerile de hotarare și 
procurile speciale/ generale, pot fi 
obţinute de la dna. Stefan Alina– 
tel. 021/206.68.00. Președintele 
Consiliului de Administraţie al S.C. 
COMNORD S.A. Sterie Tivichi.

LICITAȚII  
l Turnătoria Centrala Orion SA, 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, urma-
toarele bunuri mobile:  autospeciali-
zata I.M. Mirsa, an fabricatie 1980 
– 1.841 euro si autospeciala PCI 
Roman (autospeciala pompieri), an 
fabricatie 1976 – 2.036,80 euro. 
Pretul bunurilor nu include TVA. 
Licitatiile se vor organiza in data de 
01.08.2018 ora 13:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru 
data de 02.08.2018, 03.08.2018, 
08.08.2018, 09.08.2018, 10.08.2018, 
14.08.2018, 16.08.2018, 17.08.2018, 
22.08.2018, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului 
j u d i c i a r .  T e l e f o n / f a x : 
078734454/0244597808, email 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Directia Silvica Iasi, cu sediul in 
Iasi, str. Gh. Asachi nr.2, inregis-
trata la Oficiul Registrului Comer-
tului cu nr. J40/450/1991,  cod fiscal 
RO1590120, telefon 0232244680, 
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fax 0232244631, e-mail office@iasi.
rosilva.ro, organizeaza la sediul sau 
in data de 08.08.2018, incepand cu 
orele 13.00, licitatie cu plic inchis 
pentru vanzarea fructelor de maces, 
porumbar si paducel, congelate si 
ambalate in saci de hartie plasti-
fiata. Agentii economici interesati 
vor depune in plic inchis la secreta-
riatul Directiei Silvice Iasi, pana la 
data de 08.08.2018, ora 12.00, 

oferta privind cantitatea solicitata 
si pretul oferit in euro/tona pe 
specii, insotita de urmatoarele 
documente: actul constitutiv si 
certificatele de mentiuni daca 
exista, documentele de inscriere la 
Oficiul Registrului Comertului si de 
inregistrare fiscal, si declaratie pe 
proprie raspundere ca nu are 
datorii la administratorii fondului 
forestier proprietate publica a 

statului. Nivelul minim al pretului 
ce se va lua in calcul pentru accep-
tarea ofertelor este 1100 euro/to 
pentru macese, 650 euro/to pentru 
porumbe si 800 euro/to pentru 
paducele, fara TVA, platibil in lei la 
cursul BNR din ziua livrarii. Va fi 
declarata cistigatoare firma care 
ofera pretul cel mai mare. In cazul 
care se va depune o singura oferta 
acceptabila sau numai oferte inac-
ceptabile, licitatia se va relua dupa 
sase zile calendaristice. Relatii supli-
mentare pot fi oferite de ing. Bolfă 
Ioan la telefon 0232244680, sau  
e-mail productie@iasi.rosilva.ro.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar în dosarul nr. 
4736/111/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea 
Adelmann Com S.R.L.,  CUI: 
RO5722054 scoate la vânzare prin 
licitație publică:  Bunuri mobile 
constând în stoc marfă (accesorii, 
bijuterii, brățare, cercei, coliere, 
inele, medalioane, felicitări, rame 
foto, vază, brichete, pungi etc.) și 

un transpalete electric Pramac LX 
14, an PIF 12.2007, la un preț de 
strigare de 92.057,40 lei și un bun 
imobil constând în construcție (hală 
cu birouri aferente) și teren aferent 
situat în Borș, FN, având nr. 
cad.1394, jud. Bihor, la un preț de 
strigare de 1.272.269,70 lei. Licitația 
va avea loc în 02.08.2018 ora 12:00 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. 
În caz de nereușită licitația se reia 
în data de 09.08.2018 și 16.08.2018 
la aceeași oră și în aceeași locație. 
Licitantul trebuie să achiziționeze 
un caiet de sarcini privind bunurile 
supuse prezentei licitații în valoare 
de 500 RON + TVA pentru bunurile 
mobile și 2.000 RON + TVA pentru 
bunurile imobile, ce va cuprinde și 
regulamentul de vânzare. Licitantul 
va depune la sediul lichidatorului 
judiciar o cerere de participare la 
licitație, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin două zile 
înainte de termenul licitației stabilit 
prin anunțul public. Informații 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro.

PIERDERI  
l Societatea Hansen Studio SRL, 
J40/14546/2015, CUI 35275799, a 
pierdut certificat de inregistrare seria 
B nr. 3169736 si certificat constatator 
din data 27.11.2015, ambele emise de 
Oficiul National al Registrului 
Comertului - Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti. Le declaram nule.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 2445660 și certificat 
constatator din 21.04.2011 în temeiul 
Legii nr. 359/ 2004, ambele emise de 
Oficiul Registrului Comerţului 
Tribunalul București, pe numele 
Toader P. Petre Persoană Fizică 
Autorizată F40/1545/2011 CUI 
2838206. Le declar nule.

l S.C. Supermotors.RO SRL 
CUI:23748940, I 40/7069/17.04.2008 
cu sediul in str. Cpt. Nicolae Licaret 
Nr.4. Bloc 51, Scara 1 Ap.28 Sect. 3.
Bucuresti, declar pierdute si nule 
urmatoarele acte: certificat de inregis-
trare si actul constitutiv  actualizat.

      Adplanner Studio                           Str. Gh. Pop de Basess nr. 25A, camera 2, sector 2.                             
Tel. 031.805.95.50.

Anunţuri Presa Scrisă Bd. Magheru Nr. 32-36, Anexa E, ap. 1, sector 1, 
Tel. 0767.195.285.

Argeşul Liber                                  Bd. Republicii Nr. 88, Piteşs. Tel. 0248-217.704.

Grup Licitaţii Publice SRL         Str. I.C Brăsanu Nr. 135, Brăila. tel. 0757.592.586. 

Calliope SRL                                   Str. Republicii Nr. 5 Ploieşs, Tel. 0244-514.052.
Curierul de Vâlcea                         Calea lui Traian nr. 125, Bl. SOCOM, Et. 3, Rm. Vâlcea 

Tel.  0250-732.325
Coris 2000                                       B-dul Chimiei Nr. 6, bl. D2, parter, Slobozia. 

Tel. 0243.23.11.83
Genin Media                               Bucureşs. Tel. 0722.609.887
Global Impex Distribuuon                 Calea Chişinaului Nr. 22, Iaşi. 0788.313.620
Grupul De Presă Român                  Şos. Mihai Bravu nr. 3, Sector 2. Tel. 021-252.63.01
In Media SRL                                   Str. Traian Grozavescu Nr 7, Braşov. Tel. 0268-549.712
Indicauv Media                                  Str. Ing. N. Teodorescu Nr. 41, Sector 6. 

Tel. 021-311.69.80
1st Klass Internauonal                        Str. 13 Septembrie Nr. 126, bl. P34, Sector 5. 

Tel: 021-411.75.67.
Manpres Distribuuon                       Pţa Presei Libere, nr. 1, Corp C, Parter, Cam. 11, Sector 1 

Tel. 021.312.48 .01
Maxim                                           Bd. Carol Nr. 35. Tel. 021-314.52.01
Metropolitan Maxpress ADV               Str. Madona Dudu, Bl.8, Et.P, Cam. 6. Craiova

Tel. 0768.44.11.33
Paper Ganet                                      B-dul Timişoara nr. 35, Sector 6. Tel. 021-746.57.62
Profesional Global Press                   Bd.  Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 3, ap. 69, Sector 4  
Telemedia Press                                 Str. Libertăţii Nr. 63, bloc A1- A3, Alexandria. 

Tel. 0247-317.738
Ziua Tomis                                          Str. Trandafirului Nr. 12, Constanţa. Tel. 0241-55.20.19

Anunţurile se preiau şi prin intermediul agenţiilor noastre partenere:VREI SĂ PUBLICI UN ANUNŢ ÎN 
JURNALUL NAŢIONAL?                   

NIMIC MAI SIMPLU!

Anunţul tău va fi publicat în ediţia naţională spărită în                
maximum 24 de ore!

Sună la numerele de telefon 0741.079.105 sau 021.208.75.01 
sau scrie la adresa de email micapublicitate@jurnalul.ro.


