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OFERTE SERVICIU
l Angajăm  tâmplar universal, 
muncitor calificat/necalificat confec-
ţionare mobilier PAL+MDF. Rugăm 
sunaţi la: 0766.497.074.

l SC Pipe Systems Engineering SRL 
cu sediul în Tulcea, angajează 
personal calificat în meseriile de 
sudori şi tubulatori navali, cu cel 
puţin un an de experienţă în 
domeniu. Contact: contapse@gmail.
com, tel.: 0751.206.101.

l Primăria Cornetu- judeţ Ilfov 
organizează în data de 17.08.2018 
concurs recrutare pentru postul de 
Referent- Centrul Cultural. Detalii 
la 021.468.92.20.

l Primăria Glina- Ilfov organizează 
în data de 20.08.2018 concurs recru-
tare pentru postul de Administrator 
C l u b  S p o r t i v.  D e t a l i i  l a 
021.467.12.14.

l Teatrul Mic organizează concurs 
în data de 20.08.2018 şi 27.08.2018 
pentru ocuparea postului vacant de 
Șef Birou gr.II din cadrul Biroului 
Organizare producţie. Relaţii supli-
mentare la tel: 021/315.91.58, Birou 
Resurse Umane.

l Apa Nova București angajează- 
Instalator Alimentări Apă, Canal. 
Candidatul ideal: -Studii: Învăță-
mânt minim obiligatoriu/Medii; 
-Calificare: Instalator alimentări 
apă; -Experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: -Realizarea unor 
lucrări de întreținere și mentenanță 
în rețeaua de apă potabilă/rețeaua de 
canalizare; -Execută lucrări de 
remediere disfuncționalități din 
cadrul rețelei de alimentare cu apă/
rețeaua de canalizare; -Înlocuirea 
branșamentelor pe rețeaua de apă 
potabilă/rețeaua de canalizare. 
Descrierea Companiei: Societate 
furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și cana-
lizare a Municipiului București. 
Puteți contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com/
telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează- 
Electrician. Candidatul ideal: 
-Studii: Învățământ minim obiliga-
toriu/Medii; -Calificare: electrician; 
-Experiență: minim 1 an. Responsa-
bilități: -efectuarea de manevre în 
instalațiile electrice și electromeca-
nice pentru asigurarea funcționării 
stațiilor de pompare; -executarea de 
lucrări de întreținere specifice insta-
lațiilor de la stațiile de pompare; 
-efectuarea de intervenții pentru 
restabilirea parametrilor de funcțio-
nare a stațiilor de pompare. Descri-
e re a  C o m p a n i e i :  S o c i e t a t e 
furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și cana-
lizare a Municipiului București. 
Puteți contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com/
telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează- 
Lăcătuș Mecanic. Candidatul ideal: 
-Studii: Invăţământ minim obliga-
toriu/medii (tehnice); -Experienţă: 
minim 1 an. Responsabilități: -Efec-
tuează  repararea,  întreținerea și  
înlocuirea rețelelor de apă și canali-
zare; -Asigură operațiuni de încar-
care/descărcare a materialelor; 
-Curăță zona de intervenție/Bali-
zează zona de lucru; -Securizează 
operațiunile de terasament ale lucră-
rilor; -Realizarea mentenanței și/sau 
întreținerea curentă a materialelor și 
echipamentelor rețelei de apă pota-
bilă; -Efectuează  reparațiile nece-
sare pe rețeaua de apă potabilă sau 
canalizare. Descrierea Companiei: 
Societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării cu 
apă și canalizare a Municipiului 
București. Puteți contacta la adresa 
de e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează- 
Sudor. Candidatul ideal: -Studii: 
Învăţământ minim obligatoriu/
Medii; -Calificare: sudor electric și 
autogen; Experienţă: minim 1 an. 
Responsabilități: -Execută lucrări de 
sudură electric si autogen; -Reme-
diază avarii la reţeaua de apă și 
canalizare; -Execută construcţii 
metalice. Descrierea Companiei: 
Societate furnizoare de servicii 
publice în domeniul alimentării cu 
apă și canalizare a Municipiului 
București. Puteți contacta la adresa 
de e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.

l Comuna Corunca cu sediul în: loc. 
Corunca, nr. 108, jud. Mureş, în baza 
Legii 188/1999, organizează  concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată  a unei funcției publice de 
execuție,vacante, din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
astfel: Denumirea postului - un post 
funcție publică de execuție de refe-
rent, clasa III., gradul profesional 

debutant din cadrul Compartimen-
tului Asistență socială şi stare civilă. 
Condiții generale: - conform art. 54 
din Legea 188/1999, republicată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: - studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat, - vechime în 
specialitatea studiilor –nu. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă:-  data de 27.08.2018 ora 
10, la sediul Primăriei Corunca; 
Interviu: - data şi ora interviului vor 
fi comunicate  odată cu afişarea 
rezultatului la proba scrisă; Dosarele 
de înscriere se depun la sediul insti-
tuției în  termen  de  20 de zile calen-
daristice  de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial,-
Partea a-III-a. Date contact: tel.: 
0265/243152, email: corunca@
cjmures.ro.

l Școala Gimnazială Budeni, cu 
sediul în: localitatea Budeni, str.
Bisericii, judeţul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011 modi-
f i c a t  ş i  c o m p l e t a t  d e 
H.G.nr.1027/2014. Denumirea 
postului: secretar, contractual vacant 
pe perioadă nedeterminată. Condi-
ţiile specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: superi-
oare; -vechime în învăţământ minim 
de 6 luni specifice postului /secreta-
riat/contabilitate. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 20.08.2018, ora 10.00 -la 
sediul unităţii; Proba interviu: 
21.08.2018, ora 10.00 -la sediul insti-
tuției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 09.08.2018, 
la sediul Școlii Gimnaziale Budeni. 
Date contact: Școala Gimnazială 
Budeni, str.Bisericii, localitatea 
Budeni, judeţul Suceava, telefon: 
0745.667.604.

l Primăria Comunei Cârlibaba, cu 
sediul în localitatea Cârlibaba, 

judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de: 
-inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Biroului finan-
ciar contabil din Aparatul de specia-
litate al Primarului Comunei 
Cârlibaba, județul Suceava, conform 
Legii nr.188/1999. Concursul se va 
desfăşura la sediul instituției astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.09.2018, 
ora 11.00; -Proba interviu în data de 
07.09.2018, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: a)studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe 
economice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei  Cârl ibaba,  judeţul 
Suceava. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs la 
sediul Primăriei Comunei Cârlibaba, 
persoană de contact: Danciu Gabriel 
M i c h a e l  - p r i m a r,  t e l e f o n : 
0230.575.802, e-mail: cirlibaba83@
yahoo.com.

l Spitalul clinic de urgenţă pentru 
copii „Sf.Maria” Iaşi organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
temporar vacante, pe perioadă deter-
minată, în conformitate cu prevede-
rile H.G. nr. 286/2011 modificată şi 
completată de H.G. 1027/2014: 1.
Secția clinică A.T.I. -2 posturi de 
asistent medical principal cu studii 
superioare; 2.Compartiment neuro-
chirurgie -1 post de asistent medical 
cu studii postliceale; 3.Unitatea de 
primire a urgențelor -1 post de regis-
trator medical; 4.Sector comun -1 

post de îngrijitoare. Concursul 
constă în următoarele etape succe-
sive: selecţia dosarelor de înscriere, 
proba scrisă şi probă interviu. 
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: 1.Ultima zi pentru depunerea 
dosare lor  de  înscr ie re  e s te 
02.08.2018, ora 15.30. 2. Data şi ora 
organizării probei scrise: 03.09.2018, 
ora 10.00. 3. Data şi ora interviului: 
07.09.2018, ora 11.00. 4.Locul depu-
nerii dosarelor şi al organizării 
probelor de concurs: Spitalul Clinic 
de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” 
Iaşi, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de asistent 
medical principal cu studii superi-
oare: -studii: diplomă de licență în 
specialitate; -adeverință de grad 
principal; -vechime minim 5 ani ca 
asistent medical. Condiţii specifice 
de participare la concurs pentru 
postul de asistent medical cu studii 
postliceale: -studii: diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -vechime minim 6 
luni ca asistent medical. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de registrator medical 
cu studii postliceale: -studii: diplomă 
de bacalaureat; -vechime minim 6 
luni ca registrator medical. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de îngrijitoare: -studii: 
şcoală generală. Anunţul de concurs, 
bibliografia şi tematica sunt afişate la 
avizier şi pe site-ul unităţii www.
sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare 
se obţin de la persoana care asigură 
secretariatul comisiei de concurs, 
serviciul resurse umane: telefon: 
0232.264.266, int.157.

l Spitalul clinic de urgenţă pentru 
copii „Sf.Maria” Iaşi organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante, pe peri-
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oadă nedeterminată, în conformitate 
cu prevederile H.G. nr. 286/2011 
modificată și completată de H.G. 
1027/2014: 1.Secția clinică A.T.I. -2 
posturi de asistent medical cu studii 
postliceale cu supraspecializare în 
epurare extrarenală; 2. Secția clinică 
pediatrie III -1 post de infirmieră cu 6 
luni vechime; 3.Secția exterioară de 
boli infecțioase HIV/SIDA -1 post de 
asistent medical principal cu studii 
postliceale; 4.Laborator analize medi-
cale -1 post de asistent medical debu-
tant cu studii postliceale specialitatea 
laborator; 5.Secția clinică pediatrie IV 
-1 post de infirmieră cu 6 luni 
vechime; 6.Secția clinică chirurgie 
pediatrică I -1 post de infirmieră cu 6 
luni vechime; 7.Secția clinică pediatrie 
II -1 post de îngrijitoare cu 6 luni 
vechime; 8.Secția clinică chirurgie 
pediatrică II -1 post de îngrijitoare. 
Concursul constă în următoarele 
etape succesive: selecţia dosarelor de 
înscriere, proba scrisă și probă 
interviu. Condiţii de desfășurare a 
concursului: 1.Ultima zi pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere este 
09.08.2018, ora 15.30. 2.Data și ora 
organizării probei scrise: 03.09.2018, 
ora 10.00. 3.Data și ora interviului: 
07.09.2018, ora 11.00. 4.Locul depu-
nerii dosarelor și al organizării 
probelor de concurs: Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” 
Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs pentru postul de asistent 
medical principal cu studii postliceale: 
-studii: diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -adeverință de grad 
principal; -vechime minim 5 ani ca 
asistent medical. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru postul 
de asistent medical cu studii postli-
ceale cu supraspecializare în epurare 
extrarenală: -studii: diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997; -vechime minim 6 
luni ca asistent medical; - supraspecia-
lizare în epurare extrarenală. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de asistent medical 
debutant cu studii postliceale speciali-
tate laborator: -studii: diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echiva-
lentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de infirmieră: -studii: 
școală generală; -curs de infirmiere 
organizat de Ordinul asistenților 
medicali sau curs de infirmiere orga-
nizat de furnizori autorizați de Minis-
terul Muncii, Familiei și Protecției 
Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătății; -vechime minim 6 luni ca 
infirmieră în sector sanitar. Condiţii 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de îngrijitoare: -studii: 
școală generală; -vechime minim 6 
luni ca îngrijitoare în sector sanitar. 
Anunţul de concurs, bibliografia și 

tematica sunt afișate la avizier și pe 
site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. 
Relaţii suplimentare se obţin de la 
persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs, serviciul resurse 
umane: telefon: 0232.264.266, int.157.

l Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagda-
sar-Arseni” București organizează, în 
perioada 22.08.2018–23.08.2018, în 
conformitate cu Ordinul M.S. nr. 
284/2007 pentru aprobarea Metodolo-
giei – cadru de organizare și desfășu-
rare a concursurilor / examenelor 
pentru ocuparea funcțiilor publice 
specifice comitetului director din 
spitalele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea funcției de director 
medical, în cadrul Comitetului 
Director. Concursul se va desfășura la 
sediul unității, din Şoseaua Berceni nr. 
12, sector 4, București, după cum 
urmează: - Proba scrisă: în data de 
22.08.2018, ora 10.00; - Susținerea 
proiectului de specialitate: în data de 
23.08.2018, ora 09.00; - Susținerea 
interviului de selecție: în data de 
23.08.2018, ora 12.00. Depunerea 
dosarelor de concurs are loc în peri-
oada 30.07.2018-10.08.2018 (inclusiv), 
între orele 09.00 – 15.00, la sediul 
spitalului. La concurs se pot înscrie 
candidații care îndeplinesc, cumulativ, 
condițiile generale și următoarele 
criterii specifice: - sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul medicină, 
specializarea medicină; - sunt confir-
maţi cel puţin medic specialist; - au 
minimum 5 ani vechime în speciali-
tatea respectivă. Relații suplimentare 
se pot obține la telefon 021 334 30 25, 
interior 1227 - D-na Carmen Diaconu, 
secretar comisie, la sediul și pe websi-
te-ul spitalului https://www.bagda-
sar-arseni.ro/. Bibliografia de concurs, 
temele pentru proiectul de specialitate 
și structura acestuia se afișează pe 
site-ul spitalului https://www.bagda-
sar-arseni.ro/, la secțiunea „Posturi 
vacante”.

l ERATĂ. Spitalul Clinic de Obste-
trică Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” București, cu sediul în Calea 
Giulești Nr. 5, Sector 6, reprezentată 

legal prin Manager Dr. Moisa Ovidiu 
Marcel, solicită prin prezenta rectifi-
carea anunțului cu nr. de inregistrare 
6121/16.07.2018 publicat în Ziarul 
Jurnalul Naţional in data de 
20.07.2018, după cum urmează: - in 
loc de:  Concursul se va desfășura 
astfel: - Proba scrisă în data de 
13.08.2018, ora 9.00; - Proba interviu 
în data de 17.08.2018, ora 9.00. - se va 
citi: Concursul se va desfășura astfel: 
- Proba scrisă în data de 13.08.2018, 
ora 9.00; - Proba interviu în data de 
17.08.2018, ora 9.00. - Proba practică 
în data de 22.08.2018, ora 9.00.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Ilfov 
organizează în data de 22.08.2017, ora 
11.00 la sediul instituţiei din Oraș 
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, 
Județ Ilfov, concurs pentru ocuparea a 
14 funcţii contractuale de execuție 
vacante după cum urmează: - Centrul 
de Plasament Nr. 6 Voluntari: 1 post 
asistent social: Studii superioare de 
specialitate de lungă durată absolvite 
cu diploma de licență în asistență 
socială, nu se solicită vechime în speci-
alitate; aviz de liberă practică; 1 post 
asistent medical: Studii postliceale de 
asistent medical absolvite cu diplomă, 
aviz de liberă practică, nu se solicită 
vechimea; 1 post educator: Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat, vechimea nu este cazul; 1 post 
magaziner: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechimea 
minim 6 luni; -Centrul de Plasament 
Nr. 5 Periș: 1 post psiholog: Studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul psihologiei, nu se 
solicită vechime în specialitate, atestat 
de liberă practică; 1 post asistent 
social: Studii superioare de specialitate 
de lungă durată absolvite cu diploma 
de licență în asistență socială, nu se 
solicită vechime în specialitate, aviz de 
liberă practică; 1 post magaziner: 
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, vechimea minim 6 luni; 
-Centrul de Plasament Nr. 2: 1 post 
asistent social: Studii superioare de 
specialitate de lungă durată absolvite 
cu diploma de licență în asistență 
socială, nu se solicită vechime în speci-
alitate; aviz de liberă practică; 
-Centrul Maternal Săftica: 1 post 

asistent social: Studii superioare de 
specialitate de lungă durată absolvite 
cu diploma de licență în asistență 
socială, nu se solicită vechime în speci-
alitate, aviz de liberă practică; 
-Centrul de Îngrijire și Asistență Ciol-
pani: 1 post asistent social: Studii 
superioare de specialitate de lungă 
durată absolvite cu diploma de licență 
în asistență socială, nu se solicită 
vechime în specialitate, aviz de liberă 
practică; 1 post asistent medical: 
Studii postliceale de asistent medical 
absolvite cu diploma, aviz de liberă 
practică, nu se solicită vechimea; 
-Centrul de Îngrijire și Asistență 
pentru Tineri Vidra: 1 post asistent 
social: Studii superioare de specialitate 
de lungă durată absolvite cu diploma 
de licență în asistență socială, nu se 
solicită vechime în specialitate, aviz de 
liberă practică; -Centrul de Recupe-
rare și Reabilitare Neuropsihiatric 
Bălăceanca: 1 post asistent social: 
Studii superioare de specialitate de 
lungă durată absolvite cu diploma de 
licență în asistență socială, nu se soli-
cită vechime în specialitate, aviz de 
liberă practică; -Centrul de Recupe-
rare și Reabilitare Persoane cu 
Handicap Tâncăbești: 1 post pedagog 
social- Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, curs de califi-
care în domeniu, nu se solicită 
vechime. Condiţii de desfășurare a 
concursului sunt: -proba scrisa  în 
data de 22.08.2017, ora 11.00; -inter-
viul  în data de 27.08.2018, ora 11.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
08.08.2018 ora 16.30, la sediul  Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Ilfov din Oraș 
Voluntari, B-dul. Voluntari, Nr. 94-96, 
Județ Ilfov. Relații suplimentare se 
o b t i n  l a  t e l .  0 2 1 / 3 6 9 . 5 8 . 8 7 ; 
021/369.58.89; 021/369.58.90 interior 
104 Compartimentul Resurse Umane 
sau interior 109 Compartiment 
Juridic- Contencios și Delicvență 
Juvenilă.

l Ministerul Economiei organizează 
concurs de recrutare în data de 20 
august 2018, ora 10.00 (proba scrisă), 

pentru ocuparea pe durată determi-
nată, în vederea pregătirii, organizării 
și exercitării Președinției României la 
Consiliul Uniunii Europene, în  peri-
oada 1 ianuarie 2018– 31 august 2019, 
a unui post vacant corespunzător 
funcției contractuale de execuție de 
consilier debutant din cadrul Direcției 
Afaceri Europene și Relații Internați-
onale, Serviciul Afaceri Europene– 
Compartimentul Pres RO 2019. 
Pentru participarea la concurs și 
ocuparea postului sunt necesare: • 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, • cunoş-
tinţe de operare calculator: Microsoft 
Office (Word, Excel), Internet– nivel 
mediu, • cunoaşterea unei limbi 
străine de circulație internațională: 
engleză– scris/ citit/ vorbit– nivel 
mediu, • vechime în specialitatea 
studiilor: nu este necesară îndeplinirea 
unor condiţii de vechime. Înscrierea 
candidaților se realizează în perioada 
26.07– 08.08.2018 la sediul Ministe-
rului Economiei din Calea Victoriei nr. 
152, sector 1, București, etaj 4, camera 
418, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării prezentului anunţ. 
Probele concursului de recrutare și 
anume: selecția dosarelor, proba scrisă 
și interviul, vor avea loc la sediul 
Ministerului Economiei din Calea 
Victoriei nr. 152, sector 1, București. 
Conform prevederilor art. 24 alin. (5) 
din Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, proba interviului 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: 021.20.25.318.

l Direcţia generală financiar- conta-
bilă din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante de funcționari 
publici, astfel: 1. consilier grad profe-
sional superior în Biroul analiză, 
proiectare, programare sisteme infor-
matice, minim 7 ani vechime în speci-
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alitatea studiilor (studii superioare în 
domeniul informatic)– 1 loc; 2. consi-
lier grad profesional principal în 
Biroul analiză, proiectare, programare 
sisteme informatice, minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor 
(studii superioare în domeniul 
economic- cibernetică/ statistică/ 
informatică economică)– 1 loc; a. 
condiții specifice- curs rețele de calcu-
latoare și comunicații de date. 
Concursul se desfășoară la sediul 
Direcției generale financiar-contabile, 
str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6, 
București, astfel: -30.08.2018 ora 09.00 
– proba scrisă; -05.09.2018 ora 09.00– 
interviul.  Perioada de depunere a 
dosarelor– 26.07.2018– 14.08.2018, ora 
15.00. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului– la sediul Direcţiei 
generale financiar-contabile, strada 
Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, Bucu-
rești, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului– f.p. Loică 
Gabriela telefon 021.319.58.58 int. 
2482, 2484, 2890.

l Unitatea Militară 02601 București, 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante de 
execuţie, astfel: -1 post de muncitor 
calificat I (electrician întreţinere și 
reparaţii)- școală  profesională în 
domeniu, curs de calificare în domeniu 
cu certificat de calificare eliberat de 
autoritățile competente,  vechimea în 
specialitate cel puţin 9 ani și 6 luni; -1 
post îngrijitor-  cel puțin studii gene-
rale,  vechimea în specialitate cel puţin 
6 luni. Probele concursului se vor 
desfășura astfel: -20.08.2018, ora 09.00 
–proba scrisă; -24.08.2018, ora 09.00 –
proba practică; -31.08.2018, ora 09.00 
–interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor-  08.08.2018, ora 13.00. 
Depunerea dosarelor se vor face la 
sediul U.M.02601 București, Str. Izvor 
nr. 110, sector 5, București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice nece-
sare, iar  probele concursului  se vor 
desfășura în Şos. Panduri nr. 94, sector 
5, București. Date de contact ale secre-
tariatului: telefon: 021/410.40.40 inte-
rior 1031.205.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională– ORL  Prof. 
Dr. Dorin Hociotă, cu sediul în Bucu-
rești, Str. Mihail Cioranu nr.21, Sector 
5, scoate la concurs în perioada 21– 
24.08.2018, cu respectarea Regula-
mentului de de organizare și 
desfășurare a concursului și a exame-
nului pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, precum 
și stabilirea criteriilor de evaluare a 
performanțelor profesionale indivi-
duale la promovare prin examen a 
personalului contractual din sistemul 
sanitar, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, următoarele posturi 
vacante: •3 posturi îngrijitoare– Secţie 
clinică cu paturi ORL- Condiţii- 
şcoala generală; •1 post îngrijitoare–  
Blocul Operator- Condiţii- școala 
generală. Înscrierile se pot face la 

secretariatul instituției pană cel târziu 
17.08.2018, ora 15,00. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției, Sala de 
lectură,  astfel :  proba scrisă–  
21.08.2018  ora 10.00; proba practică/ 
interviu– 24.08.2018 ora 10.00. Relaţii 
cu privire la conţinutul dosarului de 
înscrierile la concurs și bibliografie, se 
găsesc pe site-ul  www.ifacforl.ro și la 
Biroul RUNOS, telefon 021/410.21.70 
int.172 și 0744.346.544  ref. Tufan 
Jenica, zilnic între orele 9,00–15,00.

CITAŢII
l  Se citează debitoarea Grecu Cris-
tiana Monica, pentru data de 
30.07.2018, ora 09.00, la sediul Biro-
ului Executor Judecătoresc Mitu 
Mihai Ioan, Câmpulung, str.Fraţii 
Golești, nr.14, Bl.a6a, sc.B, ap.1, jud.
Argeș, unde se vinde la licitaţie 
publică imobilul proprietatea acesteia, 
situat în Comuna Bughea de Jos, jud.
Argeș

l Se citează Coconu Nicușor , Zalum 
(Coconu) Anișoara și Sîrbu Alexandru 
Valentin la Judecătoria Roșiorii de 
Vede, str. Mărășești nr. 52, în dosar 
civil 852/292/2009*, având ca obiect 
rejudecare succesiune la data de 
18.09.2018, reclamantă fiind Țiparu 
Mariana.

SOMAŢII
l Somație .  În  dosarul  c iv i l 
nr.1000/210/2018 al Judecătoriei 
Chișineu Criș, reclamantul Roman 
Simion, domiciliat în localitatea 
Sântana, str.1 Mai, nr.30, jud.Arad, 
solicită a se constata că a dobândit 
dreptul de proprietate asupra cotei de 
1/1 parte din imobilul înscris în CF 
nr.305122 Sântana (provenit prin 
conversia din CF vechi nr.2785 
Comlăuș), cu nr.top 948/a.35 Comlăuș, 
constând din teren intravilan în supra-
față de 720mp, situate în localitatea 
Sântana, ca urmare a uzucapiunii de 
20 de ani. Proprietar tabular al cotei 
de 1/1 de sub B.1 Roman Nicolae, 
decedat. Toți cei interesați în cauză 
pot formula opoziții la prezenta 
somație, în dosar cu numărul de mai 
sus al Judecătoriei Chișineu Criș, cu 
termen de judecată la data de 
11.09.2018. Emis în baza încheierii de 
ședință din data de 12.06.2018, 
conform art. 130 din Decretul Lege 
nr.115/1938.

DIVERSE
l Administrator judiciar C.I.I. Rusu 
Ciprian Marian cu sediul in Ploiesti, 
Str. Valeni, nr. 65, jud. Prahova, noti-
fica deschiderea procedurii generale a 
insolventei impotriva debitoarei SC 
Asined Prod SRL, dosar nr. 
2628/105/2018, Tribunalul Prahova. 
Termen depunere creante: 31.08.2018, 
Termen tabel preliminar: 20.09.2018, 
Termen tabel definitiv: 15.10.2018, 
Adunarea creditorilor 25.09.2018.

l Comunicare sentință civilă divorț 
nr. 1159/12.07.2018, pronunțată în 
dosarul 2730/239/2017, al Judecăto-

riei Hârlău. Admite acțiunea formu-
lată de reclamanta DINOSHI 
PETRONELA, CNP 2880619222085, 
domiciliată în sat Totoești, comuna 
Erbiceni, jud. Iași, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet Avocat 
Muraru Bogdan-Andrei, cu sediul în 
Iași, str. Brândușa, nr. 78, jud. Iași în 
contradictoriu cu pârâtul DINOSHI 
MARIUS, domiciliat în Albania, oraș 
Elbasan, str. Ali Caushi nr. 4, bloc H2, 
ap. 5, cod poștal 3001. Dispune defa-
cerea căsătoriei părților încheiată la 
data de 20.08.2014 și înregistrată sub 
numărul 4/1.09.2014 în Registrul 
Stării civile al Ambasadei României 
la Tirana, Albania, prin divorț din 
culpa comună a soților. Reclamanta 
urmează a reveni la numele avut 
anter ior  căsător ie i  ace la  de 
GRIGORE. Ia act de faptul că în 
cauză nu s-au solicitat cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare (care se 
va depune la Judecătoria Hârlău). 
Pronunțată în ședință publică la data 
de 12.07.2018.

l SC TGM VEST PROD SRL , 
Sebis, Str. Ciutariei Nr 3, Jud. ARAD, 
J2/785/2010 CUI RO 27660572, 
Telefon: 0729 499 090 , titular de 
investitie solicita din partea ANAR 
ABA CRISURI Oradea in conformi-
tate cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996 cu completarile si modifica-
rile ulterioare, aviz de gospodarire a 
apelor- faza DTAC pentru investitia 
“construire ingrasatorie vaci de carne 
si anexele aferente” la adresa SEBIS 
Str. Ciutariei Nr. 13, Jud. Arad: CF 
nr. 302494 Sebis, SIRUTA 9690, 
Conform  Certificat de urbanism nr. 
22/05.05.2017 emis de primăria Sebiș, 
proiect finantat cu  fonduri europene, 
Masura 4.1 “Investitii in exploatatii 
agricole ”. La aceasta etapa nu 
rezulta ape uzate si nu este necesara 
alimentare cu apa. Solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
sau institutiile interesate cu privire la 
solicitarea avizului de gospodarire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata mai sus.

l Unigrains Trading S.R.L., cu sediul 
în municipiul Constanta, str. Hatman 
Arbore, nr.13B, judetul Constanta,  
titular al proiectului : extindere  si  
modernizare  centru  de  colectare, 
procesare, depozitare  si  comerciali-
zare  cereale  din  comuna  Comana, 
Judetul  Constanta, amplasat in 
comuna Comana, sat Comana, str. 
Primaverii,  nr.52, judetul Constanta, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare, în 
cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului,  de către 
Agentia pentru Protectia  Mediului 
Constanta: nu  este necesara  efectu-
area evaluarii  impactului  asupra 
mediului. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia  Mediului 
Constanta, str.  Unirii ,  nr.23, 

Constanta, judetul Constanta, zilnic,  
între orele 9 -13, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://
apmct.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 de zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

l Vehicule aflate pe domeniul public 
sau privat al Sectorului 5 ce prezintă 
indicii pentru a fi încadrate în cate-
goria vehiculelor fără stăpân: - auto-
vehicul marca Dacia, culoare alb, 
fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în Strada Ing. Dumitru Teodoru, 
nr. 26, Sector 5; - autovehicul marca 
Renault, culoare albastru, fără număr 
de înmatriculare, identificat Strada 
Ing. Dumitru Teodoru x Strada 
Roznov, Sector 5; - autovehicul marca 
Dacia, culoare Galben, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Strada 
Roznov x Ing. Dumitru Teodoru, 
Sector 5; - autovehicul marca Fiat 
culoare alb, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Frânarului 
(vis-a-vis de nr. 35), Sector 5; - autove-
hicul marca Volkswagen, culoare 
ALB, număr de înmatriculare P 1495 
AK, identificat în strada Şinei x 
strada Tiparniţei, Sector 5; - autove-
hicul marca Peugeot, culoare gri,  
fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Şinei x strada Tipar-
niţei, Sector 5; - autovehicul marca 
Peugeot, culoare negru,  număr de 
înmatriculare TX 1363 XB, identi-
ficat în Strada Ştefan Vodă, nr. 9, 
Sector 5; - autovehicul marca 
Mercedes, culoare gri, fără număr de 
înmatriculare, identificat în strada 
Constantin Paulescu (colt cu strada 
Bagdasar Dumitru), Sector 5; - auto-
vehicul marca Volkswagen, culoare 
albastru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Strada Tiparniţei 
nr. 2, Sector 5; - vehicul marca BMW, 
culoare GRI, fără număr de înmatri-
culare, identificat în strada Popina X 
strada Oltina, Sector 5; - vehicul 
marca Fiat Brava, culoare gri, număr 
de înmatriculare BH 6769 BK, identi-
ficat în Strada Pecineaga  nr. 9 
(spatele blocului 26), Sector 5; - 
vehicul marca Opel, culoare roșu, 
fără număr de înmatriculare, identi-
ficat în strada Dumbrava Nouă, nr. 7, 
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, 
culoare crem, fără număr de înmatri-
culare, identificat în Strada Dunăvaţ 
nr. 6, Sector 5; - autovehicul marca 
BMW, culoare roșu, număr de înma-
triculare P 4447 PA, identificat în 
Prelungirea Ferentari nr. 65, Sector 5; 
- autovehicul marca Dacia, culoare 
albastru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în Şoseaua Alexan-
driei nr. 16, Sector 5; - autovehicul 
marca  Jaguar, culoare vișiniu, fără 
număr de înmatriculare, identificat în 
Intrare Mistreţului nr. 7B, Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare 
ALB, fără număr de înmatriculare, 
identificat în Aleea Sălaj nr. 5, Sector 
5; - autovehicul marca Dacia, culoare 
albastru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat în strada Elev Popo-
vici Nicolae nr. 2, Sector 5.

l Dosar nr. 2461/318/2016, înche-
ierea nr. 1178 din 26.02.2018. Admite 
cererea de lămurire a dispozitivului 
sentinţei civile nr.4466/12.06.2017, 
p r o n u n ţ a t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
2461/318/2016 de către Judecătoria 
Tg-Jiu, formulată de reclamantul 
Mihu M Constantin, cu domiciliul în 
oraș Rovinari, sat Vîrţ nr.126, 
J u d e ţ u l  G o r j ,  a v â n d 
CNP-1931203185096, prin tutore 
C r ă c i u n  P e t r u ţ a , 
CNP-2820629180036, cu domiciliul 
în comuna Dănești, sat Văcărea, jud. 
Gorj, în contradictoriu cu pârâţii 
G r i d a n  C  C o n s t a n t i n , 
CNP-1420930182763, domiciliat în 
Mun. Târgu-Jiu, Loc. Drăgoieni 
nr.135A, jud. Gorj, Mihu Lorena, 
domiciliată în oraș Rovinari, sat Vârţ 
nr.126, jud. Gorj, Mihu Mirabela, 
domiciliată în Turcinești, sat Turci-
nești nr.38, jud. Gorj, Mihu Mirela 
Augustina, domiciliată în Rovinari, 
Vîrţ nr.126, Judeţ GORJ și Mihu Ion 
Romeo, CNP-1890116180013, domi-
ciliat în comuna Peștișani, sat Brădi-
ceni nr.432, judeţul Gorj, prin afișare 
la ușa instanţei si prin publicitate. 
Dispune lămurirea dispozitivului 
sentinţei civile nr. 4466/12.06.2017 
p r o n u n ț a t ă  î n  d o s a r u l 
nr.2461/318/2016, în sensul că: 
„Stabilește paternitatea majorului 
Mihu M Constantin fata de numitul 
G r i d a n  M  C o n s t a n t i n , 
CNP-1680123182777, născut la data 
de 23.01.1968, în mun. Tg-Jiu, jud. 
Gorj, având ultimul domiciliu in 
orașul Rovinari, localitatea Vîrţ nr. 
127, jud. Gorj.” Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comuni-
care. Cererea de apel se va depune la 
Judecătoria Tg-Jiu. Pronunţată în 
ședinţă publică, astăzi 26.02.2018.

l S.C. Illig Maschinenbau S.R.L. 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
“construire hala productie p+e, 
cladire de birouri p+e, anexe cu rol 
psi, cladire poarta, parcari, plat-
forme, spatii depozitare si imprej-
muire teren”, propus a fi amplasat în 
Jud. Sibiu, Com. Sura Mica, Parc 
Industrial. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protecţia 
Mediului Sibiu, Str. Hipodromului, 
Nr. 2A, in zilele de luni-joi intre orele 
9-15 si vineri intre orele 9-14 si la 
adresa titularului de proiect: Sibiu, 
Str. Cetatii, Nr. 38, Ap. 1. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Sibiu.

LICITAŢII
l Anunţ de licitaţie – II. Republicat. 
Consiliul Local al comunei Murighiol, 
CIF 4793979, cu sediul în localitatea 
Murighiol, str. Lacului, nr.8, comună 
Murighiol, judeţul Tulcea, telefon 
0240545969, fax 0240545971, e. mail: 
primaria_murighiol@yahoo.com, 
organizează licitaţie publică deschisă 
pentru concesionare a doua terenuri 
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ce aparţin domeniului privat de interes 
local al comunei Murighiol, LOT 1 în 
suprafaţă de 1804 mp, şi LOT 2 în 
suprafaţă de 730 mp, situate în intra-
vilan, localitatea Murighiol, T43 Cc 
1063, comuna Murighiol jud. Tulcea în 
vederea desfăşurării unor activităţi 
economice specifice zonei.
Durata concesiunii este de 49 ani. 
Persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire pe suport de hârtie 
începând cu data de 25.07.2018. Docu-
mentaţia de atribuire se poate obţine 
de la Casieria Primăriei comunei 
Murighiol din localitatea Murighiol, 
str. Lacului, nr.8, comuna Murighiol, 
jud. Tulcea. Costul documentaţiei este 
de 30 lei. Garanţia de participare este 
de 500 lei şi taxa de participare la lici-
taţie este în cuantum de 300 lei. Plata 
se va face în numerar la casieria 
Primăriei comunei Murighiol. Preţul 
de pornire al licitaţiei este de: Valoarea 
redevenţa lot 1 în suprafaţa de 1804 
mp= 2.525 lei/an. Valoare redevenţa lot 
2 în suprafaţa de 730 mp =1022 lei/an. 

Data limită de depunere a ofertelor 
este de 23.08.2018 ora 10:00. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor 
este de 17.08.2018. Adresa de depunere 
a ofertelor este; secretariatul Primăriei 
comunei Murighiol din localitatea 
Murighiol, str. Lacului, nr.8, comuna 
Murighiol, jud. Tulcea, cod poştal 
827150. Ofertele se depun într-un 
singur exemplar. Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc la 
data de 23.08.2018 ora 13.00 la sediul 
Primăriei comunei Murighiol din loca-
litatea Murighiol, str. Lacului, nr.8, 
comună Murighiol, jud. Tulcea. Pe 
aceste  sunt active ale Primăriei 
comunei Murighiol şi SC Piscicola 
Tour SRL Jurilovca. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
24.07.2018.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor imobile/mobile, reprezen-
tand: - teren/constructii inscris in C.F. 
nr. 30101/Slatina - Timis, nr. top: 31 - 

Sadova Veche, Cad: C1, Top: 31, aflat 
in proprietatea debitoarei  SC 
Mannheim Oil SRL, situat adminis-
trativ in Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic “ Statie distributie carburanti”. 
Pretul de pornire al licitatiei  este de 
80% din pretul de evaluare, respectiv 
1.121.505 Lei + T.V.A, (echivalentul a 
242.320 EUR, la cursul BNR de azi, 
25.07.2018, 1 euro = 4.6282 Lei). Pretul 
caietelor de sarcini fiind de 1.000 lei + 
TVA. Licitatia va avea loc in data de 
14.08.2018, orele 10.00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 28.08.2018, orele 
10.00. - teren/constructii inscris in C.F. 
nr. 31669/Caransebes, nr. top: 
12/1/1/1/2 - Caransebesul Nou, Cad: 
C1, Top: 12/1/1/1/2 - Caransebesul 
Nou, reprezentand “Statie Peco, 
cabina, garaj si magazin”. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 90 % din 
pretul de evaluare, respectiv 286.854,3  

Lei + T.V.A. Pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + TVA. Licitatia va 
avea loc in data de 14.08.2018, orele 
11.00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, 
se va organiza o noua licitatie in data 
de 28.08.2018, orele 11.00. - mijloace 
fixe si obiecte de inventar, aflate in 
proprietatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situate administrativ in 
Caransebes, Calea Severinului, nr. 7, 
jud. Caras - Severin. Pretul de pornire 
al licitatiei  este de 100% din pretul de 
evaluare + T.V.A., conform centraliza-
torului anexat raportului de evaluare. 
Pretul caietelor de sarcini fiind de 100 
lei + TVA. Licitatia va avea loc in data 
de 14.08.2018, orele 12.00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 28.08.2018, orele 
12.00.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional trans-
port Marfa emis pe numele Gerea 
Marius Adrian. Il declar nul.

l Neacşu Ticu Alberto, pierdut atestat 
profesional conducător auto CPC 
marfă seria 0005228001. Îl declar nul.

l S Crispin Impact SRL, CUI 
23753520, J06/439/2008, cu sediul in 
Bistrita, strada Axente Sever nr. 1 sc. 
C, ap 23, jud BN, pierdut Certificat 
Constatator. Il declar nul.

l Media Casting Production SRL, 
CUI: 2553710, J40/5753/2009, cu sediul 
în str. Arh. Grigore Ionescu, nr. 81, bloc 
43, sc. 1, et. 4, ap. 30, sect. 2, Bucureşti, 
declară pierdute şi nule următoarele 
acte: certificat de înregistrare şi certifi-
cate constatatoare aferente sediului 
social şi punctului de lucru din str. 
Mihai Eminescu, nr. 2, bl. D1, sc. B, ap. 
40, Piatra Neamţ, jud.Neamţ.


