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OFERTE SERVICIU
l SC Huang Soso SRL angajează încăr-
cător-descărcător pentru magazin 
Craiova. Contact: 0763.921.003.

l Angajăm electricieni cu experienţă! 
Societate cu sediul în Bucureşti, cu expe-
rienţă internaţională, caută electricieni 
pentru proiecte interne, cât şi externe. 
Mai multe detalii la mail-ul: office@
renpp.eu sau la numărul de telefon: 
0740.571.291.

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 SC Wood Dei Market SRL, angajeaza 
instalator pentru sisteme solare, studii 
medii, experienta minim 10 ani in 
domeniu, punctul de lucru Galanesti, 
Suceava. CV-urile se vor primi la adresa 
office@elpidex.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, 
etaj 2, camera 23, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de execuţie, 
pe perioadă nedeterminată de asistent 
registrator principal gradul I -1 post, din 
cadrul Biroului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Alexandria, Serviciul Publici-
tate Imobiliară din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Teleorman. Concursul se va desfăşura în 
perioada 01 -06.08.2018, orele 10.00. 
Perioada de depunere a dosarelor este 09 
-20.07.2018, la sediul OCPI Teleorman. 
Pentru date suplimentare consultaţi 
site-ul OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

l UATM Giurgiu anunţă începerea 
procesului de recrutare şi selecţie pentru 
membrii Consiliului de Administraţie, în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 
nr.109/2011, privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice, modificată 
şi aprobată prin Legea nr.111/2016, 
pentru SC Tracum SA Giurgiu. Toate 
informaţiile se găsesc pe site-ul: www.
primariagiurgiu.ro, secțiunea Comparti-
ment monitorizare întreprinderi publice. 
Persoană de contact: Iuga Matei 
Gheorghe. Tel.0246.215.387/145.

l Anunt Concurs – post Contractual. 
Comuna Corunca cu sediul în: loc. 
Corunca, nr. 108, jud. Mureş, în baza HG 
nr. 286/2011 cu modificările şi completă-
rile ulterioare, organizează  concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată  a unei  funcției  contractuale de 
execuție, vacante, din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului astfel: 
Denumirea postului: - un post contrac-
tual  de execuție de Referent I  în cadrul 
Compartimentului achiziții publice şi 
investiții. Condiţii specifice de participare 
la concurs: - studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; - vechime –
minim 3 ani şi 6 luni. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- 
data de 30.07.2018 ora 10,00 la sediul 
Primăriei Corunca; Data şi ora inter-
viului vor fi comunicate odată cu afişarea 
rezultatului la proba scrisă. Data limită 
până la care candidații pot depune dosa-
rele de înscriere la sediul instituției este 
20.07.2018 ora 15,00. Date contact: tel.: 
0265/243152, email: corunca@cjmures.ro.

l Primăria Comunei Vidra, cu sediul în 
localitatea Vidra, strada Vidra, nr.1, 
judeţul Alba, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: şef serviciu voluntar pentru situaţii de 
urgenţă, număr posturi: 1, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
30.07.2018, ora 11.00; -Data şi ora inter-
viului vor fi anunţate după proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -carnet de 
conducere categoria C, E; -nu sunt 
condiţii de vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele 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 Comunei Vidra. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Vidra, persoană de contact: Peteleu 
Adela Maria, telefon: 0786.571.173.

l INCDTP – Bucuresti, organizeaza 
concurs pentru ocuparea unui post de 
Inginer Stiinta si Ingineria Materialelor - 
Specializarea Ingineria si Protectia 
Mediului in Industrie in cadrul Proiec-
tului 11PCCDI_2018 – cerinte: Studii 
superioare - Diploma absolvire/Adeve-
rinta de absolvire a stagiului de licenta 
(in cazul in care nu a fost emisa diploma 
de licenta)  a Facultatii de Stiinta si Ingi-
neria Materialelor – Specializarea Ingi-
neria si Protectia Mediului in Industrie; 
cunostinte de de specialitate, conform 

Curriculei universitare; cunostinte de 
operare calculator (minimum folosirea 
programelor MS Office); cunostinte nivel 
mediu (citit, scris, vorbit), de minimum 1 
limba straina, larg utilizata in media de 
profil (engleza, franceza, italiana, 
germana, rusa); capacitate de lucru in 
echipa, onestitate si sociabilitate, spirit de 
observatie, rigurozitate; abilitati planifi-
care si organizare a activitatilor reparti-
zate in cadrul echipei de lucru. Concursul 
se organizeaza la sediul INCDTP - Bucu-
resti, Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, 
sector 3, in urmatoarele etape: selectia 
dosarelor in perioada 31.07.2018 - 
02.08.2018; interviul se va sustine in data 
de 10.08.2018, ora 10.00; proba scrisa va 
avea loc in data de 13.08.2018, ora 10.00. 
Termenul limita de depunere a dosarelor 
de concurs este 30 iulie 2018, ora 15.30. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
telefon: 021.340.42.00 int. 123 sau 
021.340.4928, e-mail: resurse.umane@
certex.ro / certex@certex.ro sau www.
certex.ro.

l UATO Rovinari, judeţul Gorj, prin 
Consiliul Local Rovinari, în calitate de 
autoritate publică tutelară -asociat unic 
pentru Societatea Comerciala cu 
Raspundere Limitata Apa Canal Salubri-
tate SRL şi în calitate de autoritate 
publica tutelară- asociat majoritar pentru 
Societatea Servicii Publice Locale Rovi-
nari SRL, organizează procedura de 
evaluare/selecţie a unui număr de 3 (trei) 
administratori pentru Societatea Comer-
ciala cu Raspundere Limitata Apa Canal 
Salubritate SRL, (doi administratori 
neexecutivi şi independenţi) şi a unui 
număr de 1 (unu) administrator pentru 
Societatea Servicii Publice Locale Rovi-
nari SRL, în conformitate cu OUG 
nr.109/2011, aprobată prin Legea 
111/2016 şi Normele metodologice de 
aplicare a OUG 109/2011, aprobate prin 
HG 722/2016. Documentele pe  baza 
cărora se organizează procedura de 
evaluare/selecţie (scrisoare de aşteptări, 
condiţii minime ce trebuie îndeplinite de 
candidaţi, documente necesare pentru 
depunerea candidaturii, criterii de 
evaluare, alte documente şi informaţii 
relevante pentru procedură) pot fi acce-
sate pe site-ul: http://www.primariarovi-
nari.ro. Termenul pentru transmiterea 
documentelor aferente candidaturilor pot 
fi depuse până pe data de 06.08.2018, ora 
16.00, la adresa: Primăria Oraş Rovinari, 
strada Florilor, nr. 2, judeţul Gorj, cod 
poştal: 215400, în plic închis, pe care se 
va menţiona poziţia de administrator, 
societatea pentru care se depune candi-
datura, numele, prenumele şi domiciliul 
candidatului. Pentru clarificări utilizaţi 
adresa de e-mail: office@primariarovi-
nari.ro şi telefonul nr. 0253.371.011, inte-
rior: 111.

l Primăria Comunei Ulma, cu sediul în 
localitatea Comuna Ulma, judeţul 
Suceava, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice vacante de: consilier, clasa I, 
grad profesional debutant, Comparti-
ment registrul agricol. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei Comunei 
Ulma, judeţul Suceava, astfel: -Proba 
scrisă în data de 06.08.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 09.08.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: studii universi-
tare de licență absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă; -vechime: nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 20 zile de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Ulma, judeţul 
Suceava. Relaţii suplimentare şi coordo-
natele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul instituției 
Primăria Comunei Ulma, judeţul 
Suceava, persoană de contact: Cega 
Gheorghe, secretar comună, telefon/fax: 
0230.574.942, e-mail: primariaulma@
yahoo.com.

l Primăria Oraşului Sărmaşu, cu sediul 
în oraş Sărmaşu, strada Republicii, nr.63, 
judeţul Mureş, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante de: inspector cls.I, grad profesi-
onal debutant, din cadrul Compartimen-
tului Avizare, autorizare, disciplina în 
construcţii şi protecţia mediului -un post. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Oraşului Sărmaşu astfel: 
-Proba scrisă în data de 8 august 2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 10 
august 2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevă-
zute de art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul: drept, arhitectură, urba-
nism, ştiinţe economice, studii tehnice; 
-vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: nu este 
cazul. Candidaţii vor depune dosarele de 
înscriere la concurs în termen de 20 de 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Oraşului Sărmaşu. Bibliografia, actele 
solicitate candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere se afişează la sediul Primăriei 
Oraşului Sărmaşu şi pe pagina de 
internet a Consiliului Local al Oraşului 
Sărmaşu: http://www.sarmasu.ro. Infor-
maţii la telefon: 0265.421.855.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
Constanţa, cu sediul în localitatea Palazu 
Mare, str.Sentinelei, nr.40, judeţul 
Constanţa, organizează concurs, în 
conformitate cu HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale permanent vacante: -1 post 
asistent medical principal, specialitate 
laborator, studii postliceale (PL) -Labo-
rator Analize Medicale; -1 post regis-
trator medical debutant, studii medii (M) 
-Dispensar TBC Constanţa; -1 post 
muncitor necalificat, studii generale (G)/
medii (M) -serviciul RUNOS -Achiziţii 
Publice -Aprovizionare -Transport 
-Administrativ. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă (test grilă) în 
data de 30.07.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 02.08.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -asistent medical principal, 
specialitate laborator, studii postliceale 
(PL): -diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau prin echivalare 

conform HG 797/1997; -examen pentru 
obţinerea gradului de principal; -minim 5 
ani vechime ca asistent medical; -regis-
trator medical debutant, studii M (medii): 
-diplomă de studii medii de specialitate 
sau diplomă de studii medii; -nu este 
necesară vechimea în muncă; -muncitor 
necalificat, studii generale (G)/medii (M): 
-nu este necesară vechimea în muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
ţului, la sediul spitalului, ora 10.00 -birou 
RUNOS. Relaţii suplimentare la sediul 
spitalului, birou RUNOS, persoană de 
contact: Paciu Luminita, telefon: 
0241.486.338.

l Primăria Oraşului Bolintin Vale, 
judeţul Giurgiu, organizează concurs în 
data de 06.08.2018, ora 10.00 -proba 
scrisă şi în data de 09.08.2018, ora 11.00 
-interviul, pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante de execuţie consilier, 
clasa I, grad profesional debutant (studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalent în domeniul de 
studii Științe administrative sau juridice, 
Asistență socială), în cadrul Serviciului 
Public de Asistență Socială, şi de 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant (studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent în 
domeniul de studii Științe administra-
tive), în cadrul Serviciului Arhitect-şef, 
Compartimentului investiții şi lucrări 
publice. Condiţiile pentru participarea la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul 
instituţiei. Dosarele de concurs se depun 
în termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, şi trebuie să conţină documentele 
prevăzute de art.49 din HG nr.611/2008. 
Relaţii la telefon/fax: 0246.271.187, 
0246.270.990.

l Primăria Traian Vuia, cu sediul în 
localitatea Sudriaş, numărul 163A, 
judeţul Timiş, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de: 
-consilier superior, clasa I, 1 post. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei Traian Vuia astfel: -Proba 
scrisă în data de 06.08.2018, ora 9.00; 
-Proba interviu în data de 08.08.2018, ora 
15.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: studii universi-
tare de licenţă, absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime: 7 ani în speci-
alitatea studiilor. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Traian 
Vuia. Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul instituției 
Primăria Traian Vuia, persoană de 
contact: Farcas Dorina Anisoara- 
inspector, telefon/fax: 0256.324.479, 
e-mail: comunatraianvuia@yahoo.com.

l Anunt. Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia  Copilului Buzău, în 
temeiul H.G. nr.286/23.03.2011 Regula-
mentului-cadru privind stabilirea princi-
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piilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi (funcţie contractuală):-1.post 
vacant de conducere (perioadă nedeter-
minată) de şef cămin, gradul II la 
Căminul Pentru Persoane Vârstnice 
Smeeni din cadrul D.G.A.S.P.C.Buzău  
astfel: Data limită depunere dosare, în 
data de 20.07.2018; Selecţie dosare, în 
data de 24.07.2018, ora 10.00; Proba 
scrisă, în data de 31.07.2018, ora 10.00; 
Interviu, în data de 06.08.2018, ora 10.00; 
Condiții: 1.Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul: psihologie, asistență socială şi 
sociologie sau absolvenți cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul: 
juridic, medical, economic şi al ştiințelor 
administrative. 2.Vechime necesară 
ocupării postului-candidații pentru 
ocuparea funcției de conducere trebuie să 
fie absolvenți cu diplomă de licență de 
învățământ superior în domeniul psiho-
logie, asistență socială şi sociologie, cu 
vechime de minimum 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale, sau absolvenți cu 
diplomă de licență ai învățământului 
superior în domeniul juridic, medical, 
economic şi al ştiințelor administrative, 
cu experiență de minimum 5 ani în 
domeniul serviciilor sociale. Persoană de 
contact: Moldoveanu Daniela-Cristi-
na-tel.0238/711051. Dosarele vor fi 
depuse până la data de  20.07.2018, ora 
14.00. Toate probele se desfasoară la 
sediul instituţiei din  mun.Buzău, strada 
Bistriţei nr.41,  jud.Buzău.

l Comuna Suharău, cu sediul în locali-
tatea Suharău, comuna Suharău, judeţul 
Botoşani, organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuție vacante de: consi-
lier, clasa I, gradul profesional superior, 
număr posturi: 1. Concursul se va desfă-
şura la sediul Primăriei Comunei 
Suharău astfel: -Proba scrisă în data de 
06.08.2018, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 08.08.2018, ora 10.00 (dacă e 
cazul). Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii superioare econo-
mice, studii universitare de licenţă 
economice absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime (obligatoriu): 
minim 9 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Comunei Suharău. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs la sediul Primăriei Comunei 
Suharău, persoană de contact: Lucia 
Ț i r i c ă ,  t e l e f o n / f a x : 
0231.623.002/0231.623.000, e-mail: 
primaria_suharau@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Obstetrică Gineco-
logie, cu sediul în Ploieşti, strada Mihai 
Bravu, nr.116, judeţul Prahova, organi-
zează concurs/examen pentru ocuparea 
funcţiei specifice comitetului director al 
unităţii de director financiar contabil. La 
concurs se pot înscrie candidaţii care 
îndeplinesc cumulativ criteriile generale 

şi specifice. Criteriile generale sunt urmă-
toarele: -au domiciliul stabil în România; 
-nu au fost condamnați definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care 
i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea; -au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
-nu au vârsta de pensionare conform 
prevederilor Legii nr.263/2010, privind 
sistemul public de Pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale. Criteriile specifice 
sunt următoarele: -sunt absolvenţi de 
studii universitare de licenţă finalizate cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, finalizate cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor economice; -au cel puţin 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare în exercitarea funcţiei de conducere; 
-pentru absolvenţii studiilor universitare 
de licenţă -tip Bologna -se solicită să se 
facă dovada finalizării atât a ciclului I, 
cât şi a cliclului II (masterat/ postuniver-
sitare). Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină următoarele docu-
mente: -Cererea de înscriere; -Copie de 
pe actul de identitate; -Copie legalizată 
de pe diploma de licenţă sau a studiilor 
absolvite, după caz; -Curriculum vitae; 
-Adeverinţă care atestă vechimea în 
gradul profesional sau în specialitatea 
studiilor, după caz; -Cazierul judiciar; 
-Declaraţia pe propria răspundere că nu 
a desfăşurat activităţi de poliţie politică, 
aşa cum este definit prin lege; -Adeve-
rinţă din care să rezulte că este apt 
medical, fizic şi neuropsihic, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concur-
sului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sani-
tare abilitate; -Proiectul/lucrarea de 
specialitate realizat/realizată de candidat 
(sigilat). Copiile de pe actele prevăzute 
mai sus se prezintă însoţite de documen-
tele originale, care se certifică pentru 
conformitate cu originalul de către secre-
tarul comisiei de concurs. Concursul 
cuprinde următoarele probe de evaluare: 
a)test-grilă/lucrare scrisă de verificare a 
cunoştinţelor din legislaţia specifică 
postului conform bibliografiei afişate va 
avea loc în data de 30.07.2018, ora 12.00; 
b)susţinerea proiectului de specialitate pe 
o temă din domeniul de activitate al 
postului va avea loc în data de 
03.08.2018, ora 12.00; c)interviul de 
selecţie va avea loc în data de 03.08.2018, 
ora 15.00. Dosarul de înscriere se depune 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare al 
spitalului, respectiv la secretarul comisiei 
de concurs până la data de 20.07.2018. 
Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a 
cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a 
cel mult 3 ore. Proiectul/lucrarea de 
specialitate trebuie să fie realizat/realizată 
individual de către candidat, să rezolve 
problemele solicitate într-un volum de 
maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe 
calculator în Arial, cu fonturi de 14 la un 
rând şi trebuie să fie depus/depusă la 
înscriere (sigilat), fiecare pagină a proiec-
tului semnată de către candidat. Pentru a 
fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să 
obţină în cadrul concursului media finală 
cel puţin 7,00, iar la fiecare probă 
minimum nota 6,00. Media finală a 
fiecărui candidat se calculează cu două 
zecimale, ca medie aritmetică a notelor 
obţinute la probele de evaluare. Rezul-
tatul studierii dosarelor se afişează la 
sediul unităţii. Candidaţii pot depune 
contestaţie în cel mult 24 de ore de la 
data comunicării rezultatului verificării. 
Taxa de concurs este de 500Lei şi se 
achită la casieria unităţii. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Biroul 
Resurse-Umane, Salarizare, str.Mihai 

Bravu, nr.116, telefon: 0244.409.100, 
int.144 şi pe site: www.maternitate-plo-
iesti.ro.  

l În conformitate cu prevederile Legii 
nr.95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ale OMS nr.284/2007, 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017,  Spitalul  Municipal 
„Costache Nicolescu”, cu sediul în 
Drăgăşani, strada Dr.Bagdasar, nr.2, 
judeţul Vâlcea, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiilor speci-
fice comitetului director al unităţii, după 
cum urmează: -1 post de director financi-
ar-contabil. La concurs/examen se pot 
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale şi specifice. Crite-
riile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; c)au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevede-
rilor legale în vigoare. Criteriile specifice 
sunt următoarele: 1.sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă durată, 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
profil economic; 2.au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor; 3.deţin 
calitatea de expert contabil. Concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei de 
director financiar-contabil al unităţii se 
va organiza în data de 30.07.2018, ora 
10.00 -proba scrisă, respectiv data de 
31.07.2018, ora 10.00 -susţinere orală a 
proiectului de specialitate, ora 14.00 
-interviul de selecţie, la sediul unităţii. 
Data-limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
20.07.2018. Bibliografia pentru concurs/
examen şi temele-cadru pentru proiectul 
de specialitate se afişează la sediul Spita-
lului Municipal „Costache Nicolescu” 
Drăgăşani şi se publică pe site-ul spita-
lului: www.smcnd.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefonul: 
0250.812.201, interior: 110 -Ec.Chitu 
Jeni, Biroul Resurse Umane.

l Direcția Generală de Asistență Socială 
şi Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucu-
reşti, organizează concurs, în data de 
31.07.2018, în vederea ocupării pe peri-
oadă nedeterminată, pentru următoarele 
posturi contractuale vacante de execuție 
în temeiul legal al H.G. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA 
COPILULUI • Centrul de Îngrijire în 
Apartamente de Tip Familial - 11 posturi 
referent; Condiții specifice de participare: 
Studii medii, liceale absolvite cu diploma 
de bacalaureat,  nu se solicită vechime în 
specialitate; - 2 posturi supraveghetor de 
noapte; Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; • Complex de Servicii „Pistru-
iatul” - Componenta Rezidențială - 1 
post psiholog; Condiții specifice de parti-
cipare: Studii superioare de specialitate 
de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în Psihologie, nu se solicită 
vechime în specialitate; • Casa de Tip 
Familial „Crinul Alb” - 1 post de infir-
mier; Condiții specifice de participare: 
Studii generale, absolvent a unui curs de 
infirmier, nu se solicită vechime în 
muncă;  - 1 post de psihopedagog; 

Condiții specifice de participare: Studii 
superioare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă în specializarea 
psihopedagogie /ştiinte socio-umane, nu 
se solicită vechime în specialitate; - 1 post 
asistent medical; Condiții specifice de 
participare: Studii postliceale de speciali-
tate absolvite cu diplomă, nu se solicită 
vechime în specialitate; - 1 post de asis-
tent social: Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă în specia-
lizarea asistență socială, nu se solicită 
vechime în specialitate; - 2 posturi 
muncitor calificat – bucătar; Condiții 
specifice de participare: Studii generale 
medii, liceale, absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; absolvent al unui curs care 
sa ateste specializarea profesionala de 
bucătar, nu se solicită vechime în muncă; 
• Centrul de zi „Lizuca” - 1 post de 
inspector de specialitate (psihopedagog): 
Condiții specifice de participare: Studii 
superioare de licenţă absolvite cu 
diplomă de licenţă în specializarea 
psihopedagogie/ştiințe socio-umane, nu 
se solicită vechime în specialitate; - 6 
posturi îngrijitor (îngrijitor copii); 
Condiții specifice de participare: Studii 
generale, nu se solicită vechime în muncă; 
• Centrul de zi „Micul Prinţ” - 6 posturi 
îngrijitor (îngrijitor copii); Condiții speci-
fice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă; • Complex de 
servicii „Brânduşa”- Compartiment de 
Recuperare pentru Copii cu Dizabilități 
- 1 post medic balneo-fizio-terapie; 
Condiții specifice de participare: Studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență în specialitatea recu-
perare medicală BFT; drept de libera 
practică; asigurare Malpraxis, vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 5ani; • 
Creşa „Potcoava” - 3 posturi asistent 
medical; Condiții specifice de participare: 
Studii postliceale de specialitate absolvite 
cu diplomă,  nu se solicită  vechime în 
specialitate; - 3 posturi educator pueri-
cultor; Condiții specifice de participare: 
Studii medii, liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; certificat absolvire curs 
formare educator puericultor/liceu peda-
gogic, nu se solicită vechime în speciali-
tate; - 11 posturi de infirmier; Condiții 
specifice de participare: Studii generale, 
absolvent a unui curs de infirmier, nu se 
solicită vechime în muncă; - 1 post de  
îngrijitor: Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; • Cresa „Ghiocelul” 
- 2 posturi educator puericultor; Condiții 
specifice de participare: Studii medii, 
liceale absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; certificat absolvire curs formare 
educator puericultor/liceu pedagogic, nu 
se solicită vechime în specialitate; - 1 post 
asistent medical; Condiții specifice de 
participare: Studii postliceale de speciali-
tate absolvite cu diplomă, nu se solicită 
vechime în specialitate; - 1 post muncitor 
calificat–bucătar; Condiții specifice de 
participare: Studii generale medii, liceale, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
absolvent al unui curs care să ateste 
specializarea profesională de bucătar, nu 
se solicită vechime în muncă; - 10 posturi 
îngrijitor (îngrijitor copii); Condiții speci-
fice de participare: Studii generale, nu se 
solicită vechime în muncă; • Creșa 
”Greieraşul” - 12 posturi educator pueri-
cultor; Condiții specifice de participare: 
Studii medii, liceale absolvite cu diploma 
de bacalaureat;certificat absolvire curs 
formare educator puericultor/liceu peda-
gogic, nu se solicită  vechime în speciali-
tate; - 1 post muncitor calificat – bucătar; 
Condiții specifice de participare: Studii 
generale medii, liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; absolvent al unui 
curs care să ateste specializarea profesio-
nală de bucătar, nu se solicită vechime în 
muncă; - 8 posturi îngrijitor (îngrijitor 
copii); Condiții specifice de participare: 
Studii generale, nu se solicită vechime în 
muncă; - 1 post muncitor necalificat – 
ajutor bucătar; Condiții specifice de 

participare: Studii generale, nu se solicită 
vechime în muncă; DIRECȚIA DE 
PROTECȚIE SOCIALĂ. • Clubul Seni-
orilor „Rîmnicu Sarat” - 1 post kinetote-
rapeut: Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență în 
kinetoterapie, nu se solicită vechime în 
specialitate; • Centrul de Îngrijire și Asis-
tență  „Casa Max”- 1 post kinetotera-
peut: Condiții specifice de participare: 
Studii superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență în 
kinetoterapie, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 1 post de asistent social: 
Condiții specifice de participare: Studii 
superioare de specialitate de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență în asis-
tență socială, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 1 post de art terapeut; 
Condiții specifice de participare: Studii 
medii, liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, certificat de calificare în 
domeniul terapiei ocupaționale/arte 
combinate, nu se solicită vechime în 
specialitate; - 2  posturi asistent medical; 
Condiții specifice de participare: Studii 
postliceale de specialitate absolvite cu 
diplomă,  nu se solicită vechime în speci-
alitate; - 5 posturi de infirmier; Condiții 
specifice de participare: Studii generale, 
absolvent a unui curs de infirmier, nu se 
solicită vechime în muncă; • Complex de 
Servicii Sociale pentru Persoane Fără 
Adăpost - Componenta rezidențială - 3 
posturi de infirmier; Condiții specifice de 
participare: Studii generale, absolvent a 
unui curs de infirmier, nu se solicită 
vechime în muncă; - 1 post asistent 
medical; Condiții specifice de participare: 
Studii postliceale de specialitate absolvite 
cu diplomă, nu se solicită vechime în 
specialitate; • Centrul de Îngrijire și Asis-
tență  - „Floarea Speranței”- 3 posturi de 
infirmier; Condiții specifice de partici-
pare: Studii generale, absolvent a unui 
curs de infirmier, nu se solicită vechime în 
muncă; - 1 post asistent medical; Condiții 
specifice de participare: Studii postliceale 
de specialitate absolvite cu diplomă, nu se 
solicită vechime în specialitate; • Centrul 
de Îngrijire şi Asistență pentru Persoane 
Vârstnice „Sf. Ana” - 3 posturi de infir-
mier; Condiții specifice de participare: 
Studii generale, absolvent a unui curs de 
infirmier, nu se solicită vechime în 
muncă; Pentru a ocupa un post vacant, 
candidatul trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale prevăzute 
la art. 3 din REGULAMENTUL – 
CADRU privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale şi criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalui contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat prin H.G. nr. 
1027/2014: •Are cetățenie română, cetă-
țenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi domici-
liul în România; • Cunoaște limba 
română, scris și vorbit; • Are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; • Are capacitate deplină de exer-
cițiu; • Are o stare de sănătate corespun-
zătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitațile sanitare abilitate; • Îndeplinește 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice, 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; • Nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătura cu 
serviciul, care impiedică înfăptuirea justi-
ției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care l-ar face incompatibil cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației 
în care a intervenit reabilitarea. Candi-
dații vor depune personal dosarele de 
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concurs începând cu data de 06.07.2018 
(data publicării anunțului)  pe o perioadă 
de 10 zile lucrătoare, conform legislației 
în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. S3 din 
Str. Parfumului, nr 2-4, sector 3, Bucu-
rești, astfel: L-J: 9-15.30, V: 9-12.30. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conțină: 1. Cerere de înscriere la concurs; 
2. Curriculum Vitae – model European; 
3. Copie după actul de identitate; 4. 
Copie după diploma de studii; 5. Copie 
după alte acte care să ateste efectuarea 
unor specializări/perfecționări; 6. Copie 
după cartea de muncă actualizată până 
la data de 31.12.2010 și/sau adeverință 
eliberată de angajator sau ITM care să 
ateste vechimea în muncă și vechimea în 
specialitatea studiilor; 7. Copie după 
adeverință care să ateste vechimea în 
muncă și vechimea în specialitatea studi-
ilor după data de 01.01.2011, eliberată de 
angajator și extras REVISAL certificate 
conform cu originalul de către angajator 
(după caz eliberat de ITM); 8. Cazier 
judiciar (fără fapte penale înscrise în 
cazier), sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; 9. Adeverința 
medicală, care atestă starea de sănătate 
corespunzătoare, (eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie sau de către 
unități sanitare abilitate) și trebuie să 
conțină în clar numărul, data, numele 
emitentului, calitatea acestuia în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății; NOTĂ: Copiile după actele 
menționate la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se 
prezintă însoțite de documentele origi-
nale, care se certifică pentru conformitate 
cu originalul de către secretarul comisiei 
de concurs, sau se prezintă copii legali-
zate de către candidați. Concursul pentru 
ocuparea unui post vacant constă în 3 
etape succesive: selecția dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și proba interviu. 
Se pot prezenta la următoarea etapă 
numai candidaţii declaraţi admiși la 
etapa precedentă. Proba scrisă și inter-
viul se susțin din bibliografia afișată pe 
site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Proba 
scrisă a concursului va avea loc în data 

de 31.07.2018, ora 10.00, iar interviul 
până în data de 06.08.2018, ora 10.00 (în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise). Rezultatele selec-
ției dosarelor se afișează la sediul institu-
ției și pe pagina de internet în termen de 
maximum trei zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosa-
relor. Rezultatele probei scrise și a probei 
interviu se vor afișa la sediul instituției și 
pe pagina de internet în termen de 
maximum doua  zi lucrătoare de la fina-
lizarea fiecărei probe. Informații supli-
mentare în ceea ce priveste locația unde 
se va desfășura concursul se pot obține la 
sediul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 3 din 
Str. Parfumului, nr. 2-4, sector 3, Bucu-
rești sau la numărul de telefon 
0730.013.862. Director General, Geor-
geta Terciu.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, locali-
tatea București, Şos.Vergului, Nr.12, 
Sector 2, organizează la sediul spitalului, 
organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiei specifice Comitetului 
Director: Director medical, în conformi-
tate cu prevederile Metodologiei de 
organizare și desfășurare a concursului/ 
examenului pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din spitalele 
publice aflate în administrarea autorităţii 
publice locale aprobată prin Dispoziţia 
Primarului General nr.556/30.03.2018 
respectând prevederile Ordinului 
nr.284/2007 privind Metodologia-cadru 
de organizare și desfășurare a concursu-
rilor/examenelor pentru ocuparea funcţi-
ilor specifice comitetului director din 
spitalele publice-actualizat și completat 
prin Ordinul nr.954/2017 și ale Legii 
nr.95/2006 -reforma în domeniul sănă-
tăţii- actualizată. Concursul/examenul va 
avea loc la sediul Spitalului Clinic 
Nicolae Malaxa din Şos.Vergului, nr.12, 
sector 2, localitatea București. La 
concurs/examen se pot înscrie candidaţi 
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale și specifice: Criterii generale: a) 
au domiciliul stabil în România; b) nu au 
fost condamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni 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 săvârșite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; c) au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d) nu 
au vârsta de pensionare, conform preve-
derilor legale în vigoare. Criterii specifice: 
-sunt absolvenţi de învăţământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină, specializarea medicină; -sunt 
confirmaţi cel puţin medic specialist; -au 
cel puţin 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină următoarele 
documente: a) cererea de înscriere; b) 
copie după actul de identitate; c) copie 
după diploma de licenţă sau de absolvire, 
după caz; d) copie după certificatul de 
medic specialist; e) curriculum vitae; f) 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
gradul profesional sau în specialitatea 
studiilor, după caz; g) cazierul judiciar; h) 
declaraţia pe propria răspundere că nu a 
desfășurat activităţi de poliţie politică, 
așa cum este definită prin lege; i) adeve-
rinţă medicală care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sanitare abili-
tate. Concursul/examenul cuprinde 
următoarele probe de evaluare: -Proba 
scrisă -test grilă de verificare a cunoștin-
ţelor din legislaţia specifică postului -data 
30.07.2018, ora 10.00; -Susţinerea proiec-
tului de specialitate pe o temă din dome-
niul de activitate al postului -data 
02.08.2018, ora 10.00; -Interviul de 
selecţie -data 06.08.2018, ora 10.00. 
Dosarul de înscriere va fi depus la secre-
tarul comisiei de concurs prin Serv.
RUNOS al Spitalului Clinic Nicolae 
Malaxa -021.255.50.85 între orele 08.00-
14.00, în perioada 09.07.2018-20.07.2018. 
Copiile de pe actele prevăzute în dosar se 
prezintă însoţite de documentele origi-
nale, care se certifică prin conformitate 

cu originalul de către secretarul comisiei 
de concurs. Temele pentru proiectul/
lucrarea de specialitate, structura proiec-
tului/lucrării de specialitate și bibliografia 
de concurs de afișează la sediul Spitalului 
Clinic Nicolae Malaxa din Şos.Vergului, 
nr.12, sector 2, București și pe site-ul 
spitalului. Relaţii suplimentare la servi-
ciul RUNOS, telefon: 021.255.50.85.

l Ministerul Economiei organizează 
concurs de recrutare în data de 30 iulie 
2018, ora 10:00 (proba scrisă), pentru 
ocuparea pe durată determinată, în 
vederea pregătirii, organizării și exerci-
tării Președinției României la Consiliul 
Uniunii Europene, în  perioada 1 ianu-
arie 2018 -31 august 2019, a 5 posturi 
vacante corespunzătoare funcțiilor 
contractuale de execuție din cadrul 
Direcției Afaceri Europene și Relații 
Internaționale, Serviciul Afaceri Euro-
pene- Compartimentul Pres RO 2019, 
după cum urmează: -3 posturi contrac-
tuale de consilier gr. IA, -2 posturi 
contractuale de consilier gr. I. Pentru 
participarea la concurs și ocuparea 
postului sunt necesare: Pentru posturile 
de consilier gr. IA: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, -cunoștinţe de operare calculator: 
Microsoft Office (Word, Excel), Internet  
-nivel mediu, -cunoașterea unei limbi 
străine de circulație internațională: 
engleză -scris/ citit/ vorbit -nivel mediu, 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 3 ani. Pentru posturile de 
consilier gr. I: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, -cunoștinţe de operare calculator: 
Microsoft Office (Word, Excel), Internet 
-nivel mediu, -cunoașterea unei limbi 
străine de circulație internațională: 
engleză -scris/ citit/ vorbit -nivel mediu, 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 2 ani. Înscrierea candidaților 
se realizează în perioada 06-19.07.2018 la 
sediul Ministerului Economiei din Calea 
Victoriei nr.152, sector 1, București, etaj 
4, camera 418, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezentului 
anunţ. Probele concursului de recrutare 
și anume: selecția dosarelor, proba scrisă 
și interviul, vor avea loc la sediul Ministe-
rului Economiei din Calea Victoriei nr. 
152, sector 1, București. Conform preve-
derilor art. 24 alin.(5) din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, proba inter-
viului va avea loc în termen de maximum 
4 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise. Informaţii suplimentare se 
obţin de pe site-ul (www.economie.gov.ro/
Secțiunea Carieră), la sediul instituției și 
la nr. de tel: 021.20.25.336.

l Agenţia Naţională pentru Romi orga-
nizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale vacante: a) 
-1 post (perioadă nedeterminată) Expert 
grad IA- Birou Economic Administrativ 
și Resurse Umane. Condiţii specifice: 
-studii superioare, profil juridic, absolvite 
cu diplomă de licenţă, minim 3 ani 
vechime în domeniul juridic, membru în 
asociaţia profesională Colegiul Consilie-
rilor Juridici, cunoștinţe de operare 
calculator (Word, Excel, Internet 
Explorer), cunoștinţe de limba  engleză- 
nivel mediu; b) -1 post (perioadă nedeter-
minată) Expert grad IA- Compartiment 
Structura regională SV. Condiţii speci-
fice: -studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în Ştiinţe 
socio-umane, vechime minimă în specia-
litatea politici publice  minim 3 ani, 
cunoștinţe de operare calculator (Word, 
Excel, Internet Explorer), cunoștinţe de 
limba engleză- nivel mediu. c) -1 post 
(perioadă nedeterminată)  Expert grad 
IA- Compartiment Relaţii Interne și 
Internaţionale. Condiţii specifice: -studii 

superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă  în Ştiinţe socio-u-
mane, vechime minimă în specialitatea 
politici publice  minim 3 ani, cunoștinţe 
de operare calculator (Word, Excel, 
Internet Explorer), cunoștinţe de limba  
engleză  -nivel mediu. Concursul va avea 
loc la sediul din Splaiul Independenței, 
nr. 202 A, etaj 8, sector 6, București, în 
data de 30.07.2018, ora 10:00, proba 
scrisă. Proba interviu va fi organizată 
după soluţionarea eventualelor contes-
taţii la proba scrisă. Dosarele de înscriere 
se pot depune până la data de 19.07.2018, 
ora 16:00. Relaţii suplimentare la secre-
tarul comisiei, telefon 021.311.30.48 sau 
pe pagina de internet info@anr.gov.ro.

l Primăria Comunei Popricani, Judeţul 
Iași, localitatea Popricani, comuna Popri-
cani, județul Iași  organizează concurs, în 
baza H.G. nr. 286/23.03.2011 și H.G. nr. 
1027/2014, la sediu- localitatea  Popri-
cani, comuna Popricani, județul Iași, în 
ziua de 14.08.2018, ora 11:00, proba 
scrisă și 17.08.2018, ora 13:00 proba 
interviu pentru ocuparea postului cores-
punzător funcţiei contractuale de 
execuţie, din cadrul aparatului de specia-
litate al primarului- Compartimentul 
administrativ și gospodărire de  inspector 
de specialitate, debutant. Condiţiile 
specifice de participare la concurs: -studii 
superioare cu diplomă de licenţă; specia-
lizarea administrație publică/ agricol; 
-cunoștinţe operare PC; Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituțíei în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III–a, 
respectiv la data de 20.07.2018. Condi-
țiile de  participare la concurs și biblio-
grafia stabilită se afișează la sediul 
instituției și  accesând www.primariapo-
pricani.ro. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Popricani, 
comuna Popricani, județul Iași și la 
telefon 0232/708104.

l În conformitate cu prevederile H.G. 
nr. 286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale anunță organizarea 
concursului, în data de 30 iulie 2018, ora 
10.00 proba scrisă, pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de conducere de 
director general din cadrul Agenției 
Domeniilor Statului. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -Studii de specia-
litate: studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență/ echiva-
lentă sau studii universitare de licență, în 
unul din domeniile: științe economice, 
științe juridice, științe administrative, 
ingineria resurselor vegetale și animale 
sau inginerie geodezică; -Vechime în 
specialitatea studiilor -minimum 5 ani; 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă: în data de 30 
iulie 2018, ora 10:00, la sediul Ministe-
rului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Interviul: în maximum patru zile lucră-
toare de la data susținerii probei scrise, 
conform art.24 alin.(5) din Regula-
mentul- cadru aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, la sediul Ministerului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale. Data limită 
până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 20 iulie 
2018 (inclusiv), ora 14:30 la sediul Minis-
terului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
din B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucu-
rești. Date contact: tel. 021/3072491, 
email: rodica.borodatii@madr.ro. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de participare 
precum și actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe pagina de 
web www.madr.ro și afișate la sediul 
instituţiei din B-dul. Carol I nr.2-4, sector 
3, București.

VÂNZĂRI 2 CAMERE  
l Vând apartament 2 camere, liber, 
București, sector 4, lângă Palatul Parla-
mentului, prețul pieței. 0744/296883.
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DIVERSE  
l OMV Petrom SA – Asset IX Moldova 
– Sud (prin SC Expert Serv SRL) anunta 
publicul interesat asupra deciziei de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ,,Consolidare mal rau Trotus in 
zona sondei 510 si 510 A Burcioaia”, 
propus a fi amplasat in extravilanul 
municipiului Adjud, cartier Burcioaia, 
jud. Vrancea. Proiectul acordului de 
mediu si informatiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, 
nr. 2, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00-
14.00 si in ziua de vineri intre orele 8.00 - 
12.00, precum si la urmatoarea adresa de 
internet http://apmvn.anpm.ro. Observa-
tiile / contestatiile publicului se primesc la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, 
nr. 2, jud. Vrancea, pana la data de 
13.07.2018 (in termen de 8 zile de la data 
afisarii anuntului).

l Subscrisa Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, repre-
zentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Sav Services 
Solutions SRL desemnat prin hotararea 
nr.4340 din data de 02.07.2018, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila in dosar nr. 11641/3/2018, 
notificã deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Sav Services Solutions SRL, cu 
sediul social in Bucureşti Sectorul 3, 
Strada Poet Panait Cerna, Nr. 4, 
PARTER, Bloc M-57, Scara 3, Ap. 57, 
CUI  33660607, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/11541/2014. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Sav Services 
Solutions SRL, vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
11641/3/2018, in urmatoarele conditii:  a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 16.08.2018; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 05.09.2018; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 28.09.2018; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
10.09.2018, ora 14.00; e) adunarea gene-
rala a asociatilor la data de 16.07.2018, 
ora 14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

l SC AT&Chic Design SRL, având 
sediul în Bd-ul.Energeticienilor, Nr.13-15, 
anexa socială III, parter, biroul 42, Sector 
3, Municipiul Bucureşti, titular al 
planului- „PUZ -Strada Baicului, Nr.31- 
Sector 2” anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul menţi-
onat şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consul-
tată la sediul APM Bucureşti din Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până vineri între 
orele 9.00-12.00. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Bucureşti, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului.

l SC Franke Romania SRL, titular al 
proiectului „Extindere hală metalică, 
extindere staţie încărcat acumulatori, 
organizare de şantier în incinta Franke”, 
anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov 
în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului şi de evaluare 
adecvată, nu se supune evaluării impac-
tului de mediu şi evaluării adecvate, 
propus a fi amplasat în jud.Ilfov, Pante-
limon, bulevardul Biruinței, nr.98. 

Proiectul deviziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, din Bucureşti, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, în zilele de 
luni-joi, între orele 9.00-13.00, precum şi 
la următoarea adresă de internet: http://
apmif.anpm.ro, în termen de 5 zile lucră-
toare de la data publicării prezentului 
anunţ.

l SC Silviagoiesti SRL, cu sediul în loca-
litatea Timişoara, str. G. Coşbuc, nr. 2, ap. 
3/B, jud.Timiş, anunţă elaborarea primei 
versiuni a Planului Urbanistic Zonal- 
„Dezvoltare zonă locuinţe individuale şi 
colective, funcţiuni complementare- 
avize conform PUZ”, situat în judeţul 
Timiş, comuna Dumbrăviţa, CF404825, 
cad. 404825, şi declanşarea etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la sediul SC 
Silviagoiesti SRL, localitatea Timişoara, 
str. G. Coşbuc, nr. 2, ap. 3/B, zilnic, între 
orele 9.00-17.00. Comentariile şi suges-
tiile se vor transmite în scris la sediul 
APM Timiş, str. B-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului anunţ.

l Municipiul Sebeş, cu sediul în Sebeş, 
Piaţa Primăriei nr.1, în conformitate cu 
HCL nr. 196/2018, anunţă public declan-
şarea procedurii de atribuire a unui 
număr de 2 autorizaţii taxi, respectiv 
autorizaţiile taxi cu nr. 3, 15. La proce-
dură pot participa transportatorii autori-
zaţi pentru transportul de persoane în 
regim de taxi din Municipiul Sebeş. 
Depunerea cererilor de participare, înso-
ţite de documentaţia necesară, se poate 
face până la data de 07.09.2018, ora 16:00 
la primăria Municipiului Sebeş. Docu-
mentele care trebuie depuse: a) cerere de 
participare la procedura de atribuire; b) 
declaraţia pe propria răspundere că 
deţine autorizaţie de transport valabilă şi 
copia autorizaţiei; c) declaraţie pe proprie 
răspundere că deţine sau va deţine, în 
termen de maximum 6 luni de la data 
declaraţiei, în proprietate sau în temeiul 
unui contract de leasing, autovehicul de 
culoare albă, mai nou de 5 ani, pe care îl 
va utiliza pentru transportul de persoane 
în regim de taxi; în cazul deţinerii autove-
hiculului transportatorul va depune 
copia cărţii de identitate a autovehicu-
lului şi a certificatului de înmatriculare; 
d) declaraţia pe propria răspundere, cu 
precizarea criteriilor de departajare pe 
care le îndeplineşte fiecare autovehicul 
pentru obţinerea punctajelor; e) scrisoare 
de garanţie în cuantum de 5% din 
valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare 
autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, 
în cazul în care transportatorul autorizat 
nu deţine autovehiculele necesare la data 
depunerii declaraţiei prevazute la lit. d). 
Criteriile de departajare şi modul de 
acordare a punctajului sunt prevăzute în 
Anexa 23 la Regulamentul privind activi-
tatea de transport în regim de taxi pe 
raza municipiului Sebeş. Documentaţia 
de participare la procedură depusă în 
termen, trebuie să fie completă şi 
conformă, depusă în plic închis, ataşată 
cererii. Nerespectarea acestor cerinţe 
atrage respingerea cererii şi, implicit, 
neparticiparea la procedura de atribuire. 
Procedura se derulează după următorul 
calendar: -07.09.2018 -data limită până la 
care pot fi depuse cererile de participare 
la procedură; -12.09.2018 -data anunţării 
rezultatelor procedurii şi punctajele obţi-
nute din îndeplinirea criteriilor de depar-
tajare pentru fiecare autovehicul;  
- 18.09.2018 -data până la care pot fi 
depuse contestaţii legate de rezultatele 
anunţate; -25.09.2018 -data până la care 
vor fi rezolvate contestaţiile şi publicate 
rezultatele finale; -26.09.2018 -data de la 
care, după depunerea documentaţiei 
necesare, poate fi demarată procedura de 
eliberare a autorizaţiilor taxi. Formula-
rele necesare şi informaţii suplimentare 
se pot obţine de la Autoritatea de Autori-

zare în Transportul Public Local din 
cadrul Municipiului Sebeş, primăria, 
Parc Arini nr.1.

l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului Unitatea administrativ-teri-
torială Pâncota, din judeţul Arad, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, începând cu data 
de 12.07.2018, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Pâncota, conform art. 
14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse 
de către proprietarii, posesorii sau alţi 
deţinători, la sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară.

LICITAȚII  
l CN Romarm SA -Filiala SC Uzina 
Mecanică Mija SA, cu sediul în comuna 
I.L.Caragiale, DN-72, Km 33+145, 
judeţul Dâmboviţa, organizează înce-
pând cu data de 18.07.2018, ora 11.00, 
licitaţie publică cu strigare, în vederea 
valorificării unor mijloace fixe şi mijloace 
fixe de natura obiectelor de inventar 
aflate în proprietatea SUM Mija SA, iar 
prima licitaţie va fi numai pentru între-
prinderile mici şi mijlocii conform Legii 
nr.346/2004. În caz de neadjudecare, lici-
taţia se va repeta în fiecare zi de miercuri, 
la aceeaşi oră, mai puţin în perioada 
25.07.2018-01.08.2018 (concediu de 
odihnă). Detalii şi condiţii de participare 
se obţin de la Biroul  achiziţ i i , 
tel.0245.207.417, e-mail: achizitii@
ummija.ro, precum şi de pe site-ul oficial 
al companiei: www.ummija.ro.

l Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică, conform Regulamentului de 
valorificare nr. 2989/16.05.2017, aprobat 
în cadrul Adunării Generale a Credito-
rilor din data de 29.05.2017, bunurile 
imobile absolut indispensabile exploa-
t ă r i i ,  a p a r ţ i n â n d   d e b i t o a r e i 
MOLDOMIN SA, împreună cu tran-
sferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de concesiune 
pentru exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de Banatite. 
Informaţiile necesare sunt cuprinse în 
Caietul de sarcini care poate fi achiziţi-
onat la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 
0040-364-412631, fax: 0040-364-412632, 
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfă-
şura în data de 06 August 2018, de la ora 
10:00, la sediul lichidatorului judiciar.

l Comuna Miroslava, judetul Iasi, orga-
nizeaza licitatie publica deschisa pentru: 
concesionare teren in suprafata de 
3370MP, situat in T54, in data de 
16.07.2018 ora 10.00 pentru amenajare 
teren de minifotbal si doua terenuri de 
tenis de camp. Pretul minim de pornire al 
licitatiei publice deschise este de 2.922,53 
lei/an pentru intreaga suprafata. Data 
limita pentru depunerea ofertelor: 
16.07.2018 ora 09.00; concesionare teren 
in suprafata de 100MP, situat in T30, 
parcela 1501/10in data de 16.07.2018 ora 
11.00 pentru desfasurare activitati 
comerciale. Pretul minim de pornire al 
licitatiei publice deschise este de 245,77 
lei/an pentru intreaga suprafata. Data 
limita pentru depunerea ofertelor: 
16.07.2018 ora 09.00; concesionare teren 
in suprafata de 1000MP, situat in T74, 
parcela 3335/10/21 in data de 16.07.2018 
ora 12.00 pentru construire locuinta. 
Pretul minim de pornire al licitatiei 
publice deschise este de 673,46 lei/an 
pentru intreaga suprafata. Data limita 
pentru depunerea ofertelor: 16.07.2018 
ora 09.00; Caietul de sarcini poate fi 
obținut de la Biroul Achizitii Publice din 

cadrul Primariei comunei Miroslava, 
judetul Iasi. Costul caietului de sarcini 
este de 50 lei.

l Anunț privind organizarea licitației de 
vânzare masă lemnoasă fasonată, 
producția anului 2018. Organizatorul 
licitației: COMUNA REMETEA, cu 
sediul în Comuna Remetea, Pța. Cseres 
Tibor, nr. 10, Județul Harghita, CIF: 
4367655, tel/fax: 0266-352-101, e-mail: 
office@gyergyoremete.ro
Data şi ora desfăşurării licitației: 
20.07.2018, orele 09:00. Locul desfăşu-
rării licitației: sediul Primăriei Comunei 
Remetea, Comuna Remetea, Județul 
Harghita. Tipul licitației: licitație publică 
cu strigare. Licitația este organizată şi se 
va desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin REGULAMENT 
din 5 octombrie 2017, Aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 
octombrie 2017. Data şi ora preselecției: 
16.07.2018, ora 09:00. La preselecție nu 
participă operatorii economici. Data şi 
ora limită până la care poate fi depusă 
documentația pentru preselecție şi 
înscrierea la licitație este 16.07.2018 ora 
08:30. Lista partizilor care se licitează, 
prețul de pornire a licitației pentru 
fiecare partidă sunt afişate la sediul orga-
nizatorului şi pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată, oferit la licitație este 
de 432 mc, volum brut, din care: 1. Pe 
natură de produse: APV nr. 1342706-
HR-18771067, UP VII Remetea – Vf 
Caprei, UA 89, 90A, 90B, 91A, 91D, 
92A, 92C, 92G volum brut pus pe lici-
tație: 432 mc. 2. Pe specii: Molid - 432 
mc; volum brut pus pe licitație. Prețul de 
pornire a licitației este de 300 lei/mc fără  
TVA; pasul de majorare a preţului  este 
de 5 Ron conform HCL nr. 76 din 
Octombrie 2017. După strigare şi în 
continuare după fiecare eventuală stri-
gare (dacă este cazul) pasul de majorare 
a preţului  este de 5 Ron. Operatorul 
economic participant la licitație trebuie 
să facă dovada achitării  sumei garanției 
de contractare, în contul comunei 
Remetea, deschis la Trezoreria Munici-
piului Gheorgheni, prin instrumente 
bancare legale decontabile împreună cu 
documentația de participare la licitație, 
care este în cuantum de 5% din valoarea 
de pornire al licitației, adică: 6480 Lei. 
Masa lemnoasă fasonată oferită spre 
vânzare provine din fondul forestier 
proprietate publică a Comunei Remetea. 
Caietul de sarcini poate fi solicitat de la 
sediul organizatorului, începând cu data 
de 06.07.2018. Garanția de contractare 
va fi plătită pe contul Comunei Remetea, 
care este următorul:
RO28TREZ3535006XXX001336 deschis 
la Trezoreria Municipiului Gheorgheni. 
Pentru participarea la licitație, solici-
tantul trebuie să depună, până la data de 
16.07.2018 ora 08:30, o cerere de 
înscriere la licitație, la care trebuie să 
anexeze documentele prevăzute în 
caietul de sarcini, inclusiv ordinul de 
plată privind plata garanției de contrac-
tare. Pentru informații şi date suplimen-
tare vă puteți adresa organizatorului 
licitației: Comuna Remetea, tel: 0266-
352-101.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în reor-
ganizare anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile, reprezen-
tand: -Teren acces CF 40023, cad: 5531 
top 1146/4 Reşița,  suprafata de 1.440 mp 
- pret 15.999,3 lei; -Teren acces CF 33684, 
cad: 3288 top 1173/1174/22 Reşița,  
suprafata de 583 mp - pret 6.477,3 lei, 
-Teren acces CF 33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reşița, suprafata de 1.430 
mp - pret 15.887,7 lei, -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 Reşița, 
suprafata de 4.477 mp - pret 99.483,3 lei, 
-Teren arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reşița, suprafata de 1.578 

mp - pret 35.064,9 lei;  -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 Reşița, 
suprafata de 600 mp - pret 13.332,6 lei; 
situate în Reşița zona Calea Caransebe-
şului, Jud. Caraş Severin; -Teren CF 
36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, suprafata 
de 71 mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, suprafata 
de 2.732 mp - pret 45.196,2 lei; situate în 
Reşița în apropiere de Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Sverin; -Teren fâneață 
CF 39948, top 809/2/a/60/1, Resita, 
suprafata de 5.754 mp - pret 100.595,7 
lei; situat în Reşița zona Calea Caranse-
beşului, jud. Caraş-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 90 % din pretul 
de evaluare. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al adminis-
tratorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. 
Caras - Severin, telefon 0355/429.116, 
pretul caietelor de sarcini fiind de 350 lei 
+ T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 
17.07.2018, orele 14.00, la sediul ales al 
administratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin. In caz de neadjude-
care, se va proceda la organizarea licita-
tiei pentru data de 31.07.2018, orele 
14.00.

PIERDERI  
l SC E&H Consulting SRL declară 
pierdut Certificat de Înregistrare Seria B, 
nr.0057334/09.02.2004. Se declară nul.

l Pierdut Atestat coordonator transport 
marfă, eliberat de ARR Argeş, pe numele 
Zaharia Stelian, din comuna Corbi, sat 
Corbi, judeţul Argeş. Se declară nul.

l Pierdut legitimaţie student pe numele 
Rujoiu-Mare V.Alin-George, eliberată de 
Politehnica Bucureşti- Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare. O declar 
nulă.

l Pierdut certificat de moştenitor pe 
numele Răducan P. Ana şi certificat 
naştere act înscris şi certificat căsătorie pe 
acelaşi nume.

l Pierdut atestat profesional conducator 
auto Agabaritic emis de ARR Nr. 314021 
eliberat in data de 11.10.2014 posesor 
Cimpoeru Aurelian.

Pierdut Certificate constatatoare emise 
de ORC Arges pentru firma C&M 
Trading SRL Pitesti cu nr fiscal 
4462410. Le declar Nule.

DECESE


