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OFERTE SERVICIU

l SC Elenor SRL angajeaza personal 
necalificat si calificat (dulgheri, zugravi, 
zidari, gletuitori, fierar-betonisti, tencu-
itor). Sunt disponibile aproximativ 20 de 
locuri de munca. Pentru programari 
interviuri va rugam sa sunati la 0336 802 
505 sau la e-mail: office@elenor.ro.

l Firmă germană angajează șoferi profe-
sioniști categoria CE+ADR pentru trans-
porturi 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 Astaldi Spa Italia Sucursala România 
București angajează 40 de săpători 
manuali în domeniul construcţii. Intervi-
urile au loc în data de 22.06.2018, ora 
10.00, în strada Nicolae Caramfil, nr.52, 
sector 1, București. Mai multe informaţii 
la numărul de telefon: 0372.739.765 
(40456).

l Compania Calsonic Kansei Romania, 
cu sediul in Ploiesti, avand ca domeniu de 
activitate productia de subansamble auto, 
angajeaza Administrator societate comer-
ciala, cod COR: 242111. Cerinte: 1. Studii 
superioare – ingineria materialelor. 2. 
Experienta 5 ani in industria auto; 3. 
Constituie avantaj experienta de lucru in 
Japonia. 4. Limba engleza. Cei interesati 

pot trimite aplicatiile la numarul de fax 
0244/596004 pana la data de 28.06.2018, 
ora: 10.00.

l Unitatea Militară 02433 București, din 
Ministerul Apărării Naționale organi-
zează concursul pentru ocuparea a unui 
post vacant de execuţie, pe perioadă 
nedeterminată, de personal civil contrac-
tual, „Medic specialist anatomie patolo-
gică” la Secția de toxicologie-far- 
macologie și protecție medicală împotriva 
efectelor S.T.L./ Laboratorul de toxico-
logie clinică (studii superioare) „Facul-
tatea de Medicină Generală” în domeniul 
– anatomie patologică, cu o vechime de 
minim 4 ani în activități specifice  în 
profilul postului. - 07.08.2018, ora 10.00 - 
proba scrisă; - 14.08.2018, ora 10.00 - 
proba orală; - data limită de depunere a 
dosarelor: 26.07.2018, ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concursu-
rilor se vor face la sediul U.M. 02433, 
strada Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, 
sector 1, București, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretarului, la telefon: 
021.315.64.53.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, Pta. 
Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de 
executie temporar vacant la Centrul de zi 
pentru copii preșcolari: 1. Educator speci-
alizat– 1 post. Condiții de participare: - 
studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul științe 
sociale, ramura psihologie și științe 
comportamentale, specializarea peda-
gogie. Concursul se va desfășura la sediul 
din Piața. Eroilor nr. 1A, după cum 
urmează: • înscrierile se fac în perioada 
25.06 - 06.07.2018 intre orele 9.00 - 14.00; 
• proba scrisă va avea loc în data de 
17.07.2018 ora 9.30; • proba interviu va 
avea loc în data de 19.07.2018 ora 9.30. 
Dosarele de înscriere se depun la registra-
tura instituției din Pța. Eroilor nr. 1A si 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
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 AMPT, cu sediul în str. Polonă, nr. 
24-26, organizează în data de 05.07.2018, 
ora 10.00, concurs/examen pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante: 2 posturi Auditor grad 
IA(S): Studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în știinţe econo-
mice, juridice, administrative sau 
umaniste și cursuri de perfecţionare în 
domeniul auditului public intern dovedite 
prin deţinerea unui certificat/diplomă; 
vechime în activitatea de audit de 
minimum 5 ani; vechime totală în muncă 
de cel puţin 10 ani; 1 post Inspector speci-
alitate grad IA(S): Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în științe economice, psiho-
logie sau administrație publică; vechime 
în specialitatea studiilor- minim 5 ani; 
vechime în domeniul resurselor umane- 
minim 1 an; curs specializare Inspector 
Resurse Umane absolvit cu certificat 
atestat/acreditat de ANC prezintă un 
avantaj; cunoștințe operare REVISAL și 
programe de gestionare a resurselor 
umane; 1 post Inspector specialitate grad 
I A(S): studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
științe economice sau administrație 
publică; vechime în specialitatea studiilor- 
minim 5 ani; vechime în domeniul salari-
zării- minim 1 an; curs specializare 
Inspector Resurse Umane absolvit cu 
certificat atestat/acreditat de ANC 
prezintă un avantaj; cunoștințe operare 
REVISAL; 1 post Inspector specialitate 
grad I A(S): studii superioare tehnice de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; experiență minim 3 ani în 
domeniul SSM; 1 post Șef birou grad 
profesional II (S): studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 

studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul știinţelor juridice sau econo-
mice; vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului contractual de 
conducere: minim 3 ani. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: proba 
scrisă: 05.07.2018, ora 10.00, la sediul 
Administraţiei Monumentelor și Patrimo-
niului Turistic, str. Polonă, nr. 24-26. 
Dosarele de înscriere se depun la sediu 
instituţiei în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Date de contact: 
021.318.37.67, int.104, e-mail: secreta-
riat@ampt.ro.

l Primăria Orașului Recaș, cu sediul în 
Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul 
Timiș, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a două funcţii publice de execuție 
vacante, după cum urmează: -consilier 
juridic, clasa I, grad profesional debutant, 
din cadrul Compartimentului Juridic și 
Achiziții Publice; -inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, la SPCLEP Recaș. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice 
necesare pentru participarea la concurs și 
pentru ocuparea funcțiilor publice sunt: 
1.Consilier juridic, clasa I, grad profesi-
onal debutant: -studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: științe juridice; -cunoștințe 
de operare pe calculator: -nivel mediu, 
dovedite prin documente care să ateste 
deținerea competențelor (certificat/
diplomă); -fără vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. 2.Inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: științe juridice, administrație 
publică locală, filologie; -cunoștințe de 
operare pe calculator: -nivel mediu, dove-
dite prin documente care să ateste deți-
nerea competențelor (certificat/diplomă); 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: minim un 
an. Condiţii de desfășurare: -concursul se 
va desfășura la sediul Primăriei Orașului 
Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, astfel: 
-selecţia dosarelor -în termen de 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la data expirării terme-
nului de depunere a dosarelor; -proba 
scrisă în data de 25.07.2018, ora 10.00; 
-interviul în data de 27.07.2018, ora 10.00. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Orașului Recaș, judeţul Timiș. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din HG 611/2008, modificată și 
completată de HG 1173/2008 și de HG 
nr.761/2017. Bibliografia, atribuțiile 
prevăzute în fișa postului, precum și alte 
date necesare desfășurării concursului se 
afișează la locul de desfășurare a concur-
sului și pe site-ul primăriei: www.primari-
arecas.ro.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul 
în localitatea Constanţa, str.Incintă Port, 
nr.1, jud.Constanţa, organizează concurs, 
conform HG nr. 286/2011, modificată și 
completată, pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractuale vacante, perioadă 
nedeterminată: I.Direcţia Tehnică: 
Inspectoratul Tehnic ANR Drobeta 
Turnu-Severin: inspector specialitate gr.
IA- 1 post. Condiții specifice de ocupare a 
postului: inspector specialitate gr.IA 
-Inspectoratul Tehnic ANR Drobeta 
Turnu-Severin/Direcţia Tehnică- 1 post: 
Nivelul studiilor: studii tehnice superioare 

 CIECH Soda România S.A., cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. 
Uzinei Nr. 2, organizează selecție pentru prestarea activității 
de audit intern.
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......... ... .......... ...... ........... ... ............. ...........
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  Relații la tel 0746179631: d-na Maria Vilculescu
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de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: Absolvent 
de facultate tehnică, institut/academie /
universitate maritimă, cu diplomă de 
inginer; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: minim 9 ani. 
Cerinţe specifice: Posesor carnet de 
conducere categoria B. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor: 09.07.2018, 
ora 16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 
10.07-11.07.2018. Afișare rezultate selecția 
dosarelor: 11.07.2018, ora 14.00. Termen 
depunere contestații: 12.07.2018, până la 
ora 12.00. Termen soluționare contestații 
și comunicare rezultate: 13.07.2018, ora 
14.00. 2.Proba scrisă: 17.07.2018, ora 
10.00. Afișare rezultate probă scrisă: 
17.07.2018, ora 16.00. Termen depunere 
contestații probă scrisă: 18.07.2018, până 
la ora 12.00. Termen soluționare contes-
tații și comunicare rezultate: 18.07.2018, 
ora 14.00. 3.Interviul: 19.07.2018, ora 
10.00. Afișare rezultate interviu: 
19.07.2018, ora 16.00. Termen depunere 
contestații interviu: 20.07.2018, până la 
ora 11.00. Termen soluționare contestații 
și comunicare rezultate: 20.07.2018, ora 
14.00. Afișare rezultate finale: 23.07.2018, 
ora 12.00. Depunerea dosarelor de 
concurs și desfășurarea concursului se vor 
face la sediul Căpităniei Zonale Drobeta 
Turnu-Severin, localitatea Dr.Tr.Severin, 
str.Portului, nr.3. Persoană de contact: 
Dan Gabriel Firulescu, tel.0372.408.451, 
0252.316.493, fax: 0252.312.720. Tema-
tica, bibliografia și rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afișa la sediul 
instituţiei și pe pagina oficială: http://
portal.rna.ro/despre noi/organizare/
cariere.

l Unitatea Militară 02517, cu sediul în 
localitatea Craiova, str.Anul 1848, nr.98, 
judeţul Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unor funcţii contractuale 
vacante de Referent de specialitate gradul 
I din cadrul  Biroului dirigenţie instalaţii, 
și Referent de specialitate gradul I  din 
cadrul  Biroului documentatii cadastrale 
și concurs pentru ocuparea unei funcţii 
contractuale vacante de Referent de 
specialitate gradul I din cadrul  Biroului 
achiziţii publice. Proba scrisă în data de 
17.07.2018, ora 09.00, proba practică în 
data de 20.07.2018, ora 09.00, interviul 
pentru în data de 25.07.2018, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Concurs funcţii: 1.Referent de 
specialitate gradul I din cadrul Biroului 
Dirigenţie Instalaţii; 2.Referent de specia-
litate gradul I din cadrul Biroului Docu-
mentaţii cadastrale. Nivelul studiilor: 
universitare cu diplomă de licenţă în 
specializarea: Construcţii civile, indus-
triale și agricole; Inginerie civilă; Căi 
ferate, drumuri și poduri; Amenajări și 
construcţii hidrotehnice; Instalaţii pentru 
construcţii; Inginerie urbană și dezvoltare 
regională; Construcţii miniere; Inginerie 
economică în construcţii; Sisteme elec-
trice; Electrotehnică; Electromacanică; 

Inginerie de petrol și gaze; Energetică; 
Electroenergetică; Arhitectura; să posede 
autorizaţie de diriginte de șantier valabilă 
cf. Ordinului 1496/2011 pentru aprobarea 
procedurii de autorizare a diriginţilor de 
șantier pentru unul din domeniile/subdo-
meniile de autorizare: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 6, 
8.1, 8.2; 8.3; 9.1; 9.2; 9.4.; vechime în 
muncă: 6 ani și 6 luni; vechime în specia-
litate: 6 ani și 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 09.07.2018, ora 12.00  la 
sediul UM 02517 Craiova. Concurs 
funcţie: 3.Referent de specialitate gradul I 
din cadrul  Biroului achiziţii publice: 
nivelul studiilor: universitare de lungă 
durată cu diplomă de licenţă în speciali-
zarea: economice. Perfecţionări/speciali-
zări: Expert achiziţii publice, curs 
acreditat în domeniul achiziţiilor publice; 
alte cunoștinţe: cunoașterea achiziţiilor de 
lucrări și de investiţii, cunoașterea 
operării în SICAP; vechime în muncă: 6 
ani și 6 luni; vechime în specialitatea 
studiilor: 6 ani și 6 luni. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de 09.07.2018, ora 12.00  la 
sediul UM 02517 Craiova. Relaţii supli-
mentare la sediul UM 02517 Craiova. 
Persoană de contact: Pentru concursul  
ocupării funcţiilor Referent de speciali-
tate gradul I din cadrul Biroului Diri-
genţie Instalaţii  și de  Referent de 
specialitate gradul I  din cadrul Biroului 
Documentaţii cadastrale: cpt. Stoichin 
Daniel, tel.0761.698.075. Pentru concursul  
ocupării funcţiei Referent de specialitate 
gradul I  din cadrul Biroului achiziţii 
publice: Lt.col. Uruiocea Mișu, tel. 
0745.356.284.

l Primăria Sectorului 6 organizează 
concurs/examen pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante, astfel: -1 post 
inspector de specialitate, grad profesional 
debutant, în cadrul Serviciului Logistică și 
Administrativ, Direcţia Generală Econo-
mică; -2 posturi de expert, înfiinţate în 
afara organigramei, pe perioadă determi-
nată, pentru implementarea proiectului 
„Sector 6 -Eficienţă energetică pentru 
clădiri publice (District 6-Energy Effici-
ency for Public Buildings -D6EEPB). 
Concursul se organizează la sediul Primă-
riei Sectorului 6, în data de 17.07.2018. 
Proba scrisă:  se va desfășura în data de 
17.07.2018, orele 10.00. Interviul: data și 
ora vor fi comunicate ulterior. Data limită 
de depunere a dosarelor este  06.07.2018. 
Condiţii de participare stabilite pe baza 
fișei postului vacant pentru funcţia 
contractuală de inspector de specialitate, 
grad profesional debutant: 1. Studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; 2. Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei. Condiţii de participare stabilite 
pe baza fișelor posturilor vacante pentru 
funcţiile contractuale de expert, înfiinţate 
în afara organigramei: 1) Studii universi-

tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; 2) Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei. Dosarele de înscriere se pot depune în 
termen de 10 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei Sectorului 6 și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 
286/23.03.2011. Condiţiile de participare 
și bibliografia se afișează la sediul și pe 
site-ul Primăriei Sector 6 www.primarie6.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Sector 6, persoana de 
contact  -Cristina Vulpe -Consilier, Servi-
ciul Managementul Resurselor Umane, 
telefon /fax: 0376.204.439.

l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, aflată în subordinea MADR, 
organizează concurs în data de  17 iulie 
2018 -proba scrisă, ora 10.00, iar în peri-
oada 23- 24 iulie 2018 -interviul, începând 
cu ora 09.00, pentru ocuparea a  50 
posturi contractuale vacante de condu-
cere și de execuție, cu studii superioare, 
astfel: -1 post de Șef Serviciu gr.II  -DCA 
-SCT, vechime în specialitate: minimum 3 
ani; -5 posturi de Director gr. II -OJFIR 
Botoșani, Suceava, Argeș, Prahova, Gorj, 
vechime în specialitate: minimum 3 ani; 
-1 post de Auditor gr.IA -DAI -CAIT, 
vechime în specialitate: minimum 2 ani; 
-41 posturi de Consilier gr. IA -DIBA 
-SIA -CI, DCP -SCRI, DCP -SM, DIT 
-SSPCDRP, DIT -CMSI, DE -SAP, 
DECPFE SCP, DRP -SRP, DPDIF 
-SIFFM, SCIA, CRFIR 3 Sud Muntenia, 
4 Sud Vest, 7 Centru -SIBA -CE/CI, 
CRFIR 7 Centru -SLIN -CI, CRFIR 8 
București -Ilfov -SAFPD -CI, OJFIR Iași, 
Constanța, Arad, Satu Mare, Sibiu, 
Ialomița  -SLIN - CE/ CI, OJFIR 
Constanța, Vrancea, Tulcea, Argeș, Dolj, 
Gorj, Olt, Hunedoara, Caraș Severin, 
Cluj, Sălaj, Covasna, Călărași, Ialomița 
-SAFPD -CE/ CI, OJFIR Buzău și 
Ialomița-CIT, vechime în specialitate: 
minimum 1 an; -1 post de Consilier gr.I 
-OJFIR Buzău -SAFPD -CE, vechime în 
specialitate: minimum 9 luni; -1 post de 
Consilier gr.II -OJFIR Mureș  -SAFPD 
-CE, vechime în specialitate: minimum 6 
luni. Cerințele specifice pentru ocuparea 
posturilor se regăsesc pe site-ul AFIR 
-www.afir.info, la secțiunea Despre AFIR/ 
Resurse Umane/ Anunțuri concursuri de 
angajare și la sediul AFIR din str. Știrbei 
Vodă. nr.43, sector1, București. Data 
limită de depunere a dosarelor de concurs: 
9 iulie 2018, ora 17.00, la sediul AFIR, str. 
Știrbei Vodă. nr. 43, sector 1, București.
Proba scrisă și interviul se vor desfășura 
la sediul AFIR, din str. Știrbei Vodă, nr. 
43, sector 1, București. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul AFIR și la 
numerele de telefon 031.860.25.00-Denisa 
Dumitru/ 031.860.25.32 -Ana Maria 
Huiban/ 031.860.25.48 -Lorena Lăpădă-
tescu.

l Școala Gimnazială „Kun Kocsárd”, cu 
sediul în localitatea Ojdula, str.Principală, 
nr.599, judeţul Covasna, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: secretar, 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
20.08.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 20.08.2018, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare; -minim 3 ani secretar 
într-o unitate de învățământ; -cunoștinţe 
de utilizare și operare PC: Windows, 
Microsoft Office Word, Excel, Internet; 
-cunoștinţe de utilizare a softului specific 

activităţii în școli: EDUSAL, REVISAL, 
SIIIR etc.; -cunoștinţe privind întocmirea 
și administrarea corespondenţei oficiale; 
-cunoștinţe privind legislația de încadrare 
personal, salarizare, întocmire de 
contracte individuale de muncă și 
evidența salariaților; -cunoștințe de arhi-
vare a documentelor; -noţiuni de comuni-
care în relaţii publice; -disponibilitate la 
timp de lucru prelungit. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
„Kun Kocsárd”, Ojdula. Relaţii supli-
mentare la sediul Școlii Gimnaziale „Kun 
Kocsárd”, Ojdula, persoană de contact: 
Csomós Erika, telefon: 0743.130.058 sau 
0267.346.513, e-mail: kunkocsard@gmail.
com.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Roșiorii 
de Vede, cu sediul în strada Aviaţiei, nr.1, 
municipiul Roșiorii de Vede, judeţul 
Teleorman, organizează concurs, conform 
HG nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea 
următoarei funcţii contractuale vacante: 
infirmier/ă în Laborator Analize Medicale. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 18 iulie 2018, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 20 iulie 2018, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii pentru posturile de infir-
mier/ă: -absolvent de școală generală; 
-vechime de minim 6 luni în activitate. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 9 iulie 
2018, ora 14.00, la sediul spitalului din 
strada Aviaţiei, nr.1, municipiul Roșiorii 
de Vede, judeţul Teleorman, împreună cu 
taxa de concurs în valoare de 50RON. 
Pentru relaţii suplimentare și bibliografia 
de concurs, informaţiile se obţin la sediul 
spitalului din str.Aviaţiei, nr.1, municipiul 
Roșiorii de Vede, judeţul Teleorman, 
persoană de contact: Vasile Eugenia, 
telefon: 0247.406.085, interior: 114, 
0785.222.139 (între orele 08.00-15.00), fax: 
0247.406.095; e-mail: pnfrosiori@yahoo.
com.

CITAŢII
l Se citează pârâții: Lung Marcrina, 
Lung Anisca, Lung Vasile, Bacos Ioan, 
Lung Marisca, Lung Pavel, toți cu domici-
liul necunoscut la Judecătoria Gurahonț, 
jud. Arad, pentru data de 3 iulie 2018, ora 
9.00, în dosarul civil nr. 438/238/2018, 
având obiect uzucapiune.

l Se citează, pentru termenul de judecată 
04.09.2018 la Judecătoria Reșița, pârâții: 
Ferensitz Laura și Ferensitz Odon, în 
dosarul nr. 139/290/2018, uzucapiune.

l Se citează la Judecătoria Reșița, pentru 
termenul de judecată 04.09.2018, pârâții: 
Kraxner Carol, Kraxner Elisabeta, Covrig 
Gheorghe și Covrig Ana, în dosar nr. 
848/290/2018, partaj judiciar.

l Constantin Maria reclamanta in dosar 
nr. 668/265/2018 al judecatoriei Nasaud, 
chema in judecata paratele Prall Maria, 
Weber Mihail, pentru data de 19 septem-
brie 2018.

l Bodriheie Onisim-Ioachim, reclamant 
in dosar nr. 1046/265/2018 al Judecatoriei 
Nasaud, chema in judecata paratii Cotul 
Ioan, Filipoi Floarea, Cozonac Maria, 
Slavoaca Ioachim, pentru data de 03 
octombrie 2018.

l Moldovan Viorel, reclamant in dosar 
nr. 3/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata paratii Dumitru Emil, 

Dumitru Iulian, Dumitru Valeria, Pinti 
vartolomei, Moldovan Grigore, pentru 
data de 24 octombrie 2018.

l Nedelea Nicolae, reclamant in dosar nr. 
38/265/2018 al Judecatoriei Nasaud, 
cheama in judecata paratii Ignat Cifor, 
Angelusu Dochia, pentru data de 20 
septembrie 2018.

DIVERSE
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL notifică creditorii cu 
privire la intrarea debitorului în proce-
dură simplificată a insolvenței prevăzută 
de Legea nr.85/2014, împotriva debitoarei 
SC Eren Universal SRL sediul social în 
București, Str. Valsanesti, nr.55, Bl. Corp 
4, Ap. Camera 1, Sector 3, J40/6612/1994, 
CUI 5601800, în dosarul 40646/3/2017 
aflat pe rolul Tribunalului București, 
Secția a VII a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului 
–26.07.2018, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afișare și comuni-
care a tabelului suplimentar de creanțe 
–06.08.2018, termenul de definitivare a 
tabelului creantelor –31.08.2017. Urmă-
torul termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 15.10.2018.. Pentru relații: 
021.318.74.25.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii falimen-
tului prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 impotriva 
debitoarei SC Apogaz Serv SRL cu sediul 
in Ploiesti, Str. Rafinorilor nr. 4, cam. S7, 
subsol, judetul Prahova, J29/462/2003, 
CUI 15296398, in dosarul 8551/105/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Sectia 
a II-a Civila de Contencios Administrativ 
si Fiscal. Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor in 
vederea intocmirii tabelului suplimentar 
este de 10 zile de la primirea notificarii. 
Urmatorul termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 12.09.2018. Pentru relatii: 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Călărași, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sector cadastral nr.62, 63, 
începând cu data de 02.07.2018, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Comunei 
Călărași, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Stimați artiști, CREDIDAM va 
efectua, începand cu data de 29.06.2018, 
repartiția remunerațiilor aferente trimes-
trelor IV 2017 și I 2018 încasate în peri-
oada 04.12.2017 – 31.05.2018 (inclusiv 
recuperări) pentru sursele radio, TV și 
cinema, a sumelor încasate în perioada 
04.12.2017 – 31.05.2018  (inclusiv recupe-
rări) pentru sursele cablu, comunicare 
publică și internet, precum și a sumelor 
din sursa copie privată încasate de la 
UPFR (colectorul unic) la datele 
09.02.2018, 02.03.2018, 20.03.2018, 
21.03.2018, 24.04.2018 și 23.05.2018 
(inclusiv recuperări). Viramentele încep la 
data de 29.06.2018 și vor continua în luna 
Iulie 2018, în funcție de numărul bordero-
urilor. Aceste remunerații sunt repartizate 
titularilor de drepturi, proporţional cu 
utilizarea reală a repertoriului declarat la 
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CREDIDAM de fiecare artist interpret, în 
baza playlistelor primite de CREDIDAM 
de la utilizatori și a unui studiu de piață 
pentru copia privată. Pentru sursele de 
gestiune colectivă obligatorie, artiștii 
interpreți sau executanți care nu sunt 
membri CREDIDAM, sunt invitaţi să 
solicite în scris drepturile care li se cuvin 
pentru a evita prescrierea acestora. 
Prezentul anunţ reprezintă notificarea 
prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, 
privind dreptul de autor și drepturile 
conexe, cu modificările și completările 
ulterioare (republicată).Potrivit alin.3 din 
art.159 din Legea nr. 8/1996, privind 
dreptul de autor și drepturile conexe, cu 
modificările și completările ulterioare 
(republicată) revendicarea sumelor preva-
zute la alin.2 de catre autori sau titularii 
de drepturi se poate face in 3 ani de la 
data notificarii. Prezenta notificare va fi 
postată pentru opozabilitate pe www.
credidam.ro la data de 22.06.2018, 
precum și într-un ziar de largă circulație. 
Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire 
la repartiția efectuată, începând cu data 
de 01.08.2018, la numărul de telefon: 
021.307.92.00, la e-mail office@credidam.
ro, sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. 
Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respec-
tuos vă rugăm să respectați acest termen 
(01.08.2018), astfel încât toate resursele să 
poată fi alocate realizării și verificării 
repartiției.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Util Grant S.R.L., în reorganizare, 
persoană juridică romană, cu sediul în 
București, str. Ing. Pascal Cristian nr.4B, 
sector 6, înregistrata la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/18817/1993, având CUI 
RO 4381684, prin administratorul special 
dl. Gusta Gabriel Vasile, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Asocia-

ţilor Societăţii în data de 12.07.2018, ora 
13, la punctul de lucru  din șos. București 
-Domnești, nr. 23, sat Olteni, Jud Ilfov. 
Adunarea Generală Ordinară a Asocia-
ţilor va avea următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea bilanţului contabil și a contului 
de profit și pierdere pentru exerciţiul 
financiar 2017; 2. Aprobarea Raportului 
Administratorului Special pentru exerci-
ţiul financiar 2017; 3. Aprobarea buge-
tului de venituri si cheltuieli pentru 
exerciţiul financiar 2018; 4. Diverse. În 
cazul în care nu sunt întrunite condiţiile 
legale de cvorum la prima convocare, 
Adunarea Generală Ordinară a Asocia-
ţilor se convoacă în data de 13.07.2018, 
ora 13.00 în aceeași locaţie. Administrator 
Special, Gusta Gabriel Vasile.                       

LICITAŢII
l Anunţ licitaţie publică - boxe, Consiliul 
Local al Municipiului Petroșani, Serviciul 
Public Administraţia Pieţelor Petroșani 
organizează în data de 04.07.2018: licitaţie 
deschisă cu strigare pentru închirierea 
boxelor nr. 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. În 
suprafaţă de 7,35 mp/boxa, situate la 
parterul halei din piaţa agroalimentară 
petroșani, în caz de neadjudecare se reor-
ganizează o nouă licitaţie în data de 
16.07.2018. Boxele care fac obiectul licita-
ţiei sunt: - boxele nr. 20.21.22.23.24. 26.27. 
În boxele prezentate mai sus se pot comer-
cializa, produse agro-alimentare. La lici-
taţie pot participa producători particulari, 
agenţi economici ce au ca obiect de activi-
tate comercializarea produselor agroali-
mentare. Taxa de participare la licitaţie 
este de 10 lei. Caietele de sarcini pot fi 
procurate, începând cu data de 
25.06.2018, între orele 09:00 - 15:00, la 
sediul din str. Nicolae Balcescu, nr. 10, în 
valoare de 50 Lei. Garanţia pentru partici-
pare la licitaţie este de 10% din valoarea 

de pornire a chiriei anuale. Preţul de 
pornire al licitaţiei pentru boxele licitatate 
este de 450 lei/luna/boxa. Pentru partici-
parea la licitaţie, ofertanţii vor depune la 
sediul Serviciului Public Administratia 
Pietelor Petrosani, str. Nicolae Balcescu, 
nr. 10, documentele necesare înscrierii la 
licitaţie prevăzute în caietul de sarcini. 
Relaţii la sediul Serviciului Public Admi-
nistratia Pietelor, str N.Balcescu nr.10, 
telefon 0254.542622.

l Anunț licitație. Dosar executare silită 
nr. 16 / 2011. Primăria Comunei Cosmești, 
Județul Galați organizează la sediul aces-
teia în data de 06.07.2018 licitație privind 
valorificarea unor bunuri sechestrate 
,,proprietate imobiliară, teren intravilan și 
construcții” aparținând  S.C. Romproper-
ties S.R.L. București și anume: hală – 
243,15 mp, hală gater și fasonat cherestea 
– 444 mp, hală prelucrări – 162 mp, 
uscător – 80 mp, vestiar – 54 mp, birou – 
15 mp. Documentația ce conține raportul 
de evaluare se poate obține de la sediul 
Primăriei Cosmești sau poate fi transmisă 
prin mijloace electronice în urma unei 
solicitări din partea celor interesați. Proce-
dura de licitație se va desfașura conform 
Ordinului nr. 3293 din 27.12.2016 pentru 
aprobarea Procedurii privind evaluarea și 
valorificarea bunurilor sechestrate, emis 
de catre M.D.R.A.P. informații suplimen-
tare se pot obține de la sediul Primăriei 
Cosmești, Tel. 0236336227, între orele 
08,00 – 15,00 sau adresa de e-mail: 
primaria.cosmesti@gmail.com.

l Debitorul Societatea de Construcții 
Poduri ARPOM SA -în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare Dreptul litigios 
asupra imobilului teren situat în str. Aero-
portului FN, sector 1. Prețul de pornire al 
licitației este de 118.280 euro exclusiv 
TVA. Prețul Caietului de sarcini este de 

1.000 lei +TVA. Prima ședință de licitație 
va avea loc în data de 11.07.2018, ora 
15:00. Daca imobilul nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor avea loc în data de: 18.07.2018, 
25.07.2018, 01.08.2018 și 08.08.2018 ora 
15:00, prețul de pornire rămânand 
aceleași. Toate ședințele de licitație se vor 
desfășura la sediul lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzești nr.71, et.5, 
cam.502–505, sector 1. Participarea la 
licitație este condiționată de consemnarea 
în contul nr. RO64 BSEA 0070 0000 0175 
8962 deschis la Credit Agricole Bank, 
Sucursala Victoriei pe seama debitoarei 
ARPOM SA, pâna la data și ora stabilită 
pentru desfășurarea licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licitației și 
de achiziționarea până la aceeași dată și 
oră a Caietului de sarcini. Prețul Caietului 
de sarcini poate fi achitat în contul lichi-
datorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanți sau în numerar la 
sediul acestuia din București, str. Buzești, 
nr.71, et.5, cam.502–505, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon/fax: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul in 
Sibiu, Calea Dumbravii nr. 157, tel. 0269-
23.51.81, fax 0269-.24.00.90, cod fiscal 
4 2 4 0 9 2 8 ,  c o n t  I B A N 
RO42TREZ5765005XXX000209 deschis 
la Trezorerie Sibiu, organizeaza licitatie 
publica cu strigare pentru valorificarea a 
4 caini de serviciu. Animalele de serviciu 
pot fi vazute la sediul Centrului chino-
logic sibiu in data de 05.07.2018 intre 
orele 09:00-14:00. Licitatia va avea loc in 
data de 10.07.2018, ora 10:00, la sediul 
Centrului Chinologic Sibiu. In caz de 
neadjudecare, datele de desfasurare a 
urmatoarelor licitatii vor fi 25.07.2018, 
respective 31.07.2018. Caietul de sarcini 

se poate obtine incepand cu data de 
26.06.2018. Documentele de participare 
la licitatie se depun pana la data de 
04.07.2018, intre orele 08:00-14:00. Taxa 
de participare la licitatie este de 50 lei, iar 
garantia de participare reprezinta 5% din 
pretul initial de vanzare a bunurilor 
pentru care se liciteaza. Lista complete a 
bunurilor si relatii suplimentare se obtin 
la telefon: (40) 0269-235.181; fax: (40) 
0269-24.00.90. www.centrulchinologic.ro/
interespublic/licitatiipublice/, sau la 
sediul centrului: Sibiu, Calea Dumbravii 
nr. 157.

PIERDERI
l Pierdut Autorizație de Construire 
nr.820M din 15.12.2004, eliberată de 
Primăria Sector 5.

l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto – transport 
marfă; certificat ADR și cisternă; card 
tahograf, documente emise de ARR 
Vâlcea, pe numele Munteanu Iulian, din 
comuna Grădinari, județul Olt. Se declară 
nule.

l Pierdut legitimaţie de călătorie pe 
numele Petrariu Andrei Şerban emisă de 
Universitatea Naţională  de Educaţie 
Fizică și Sport.

l Pierdut certificat de înregistrare pe 
societatea Gobs Smart Solutions SRL cu 
seria B nr.2681241, emis de ONRCB, 
J40/4711/2009.

l Declar pierdută legitimaţie CFR 
-handicap pe numele Nicolae Gheorghe.

l Pierdut carnet  student și legitimaţie 
Dumitrașcu Denisia -Gabriela Facultatea 
de Litere Universitatea București.  


