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OFERTE SERVICIU
l Muncitori (barbati, femei, cupluri) 
vorbitori de limba engleza pentru depozi-
tele bol.com din Olanda. 0374992333.

l Firmă germană angajează șoferi profe-
sioniști categoria CE+ADR pentru trans-
porturi marfă (prelată) pe teritoriul 
Germaniei. 1.950Euro salariu+ 24Euro 
diurna. Contract german, concediu, dispe-
cerat în limba română. Așteptăm CV-ul 
dvs. la e-mail: Bewerbung@ullri-
ch-gruppe.de. Tel.0049.176.186.777.57.

l Administraţia Spitalelor Şi Serviciilor 
Medicale București, cu sediul în București, 
Str.Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi contractuale 
vacante: 20 posturi de referent gr.I(M), 7 
posturi de referent gr.II(M) și 12 posturi 
de inspector gr.II(M) în cadrul Serviciului 
Medical Suport Spitale; 1 post de Şef 
Serviciu gr.II(S), 1 post de inspector de 
specialitate I(S) și 2 posturi de inspector 
de specialitate II(S) în cadrul Serviciului 
Promovare a Sănătăţii și Punctul Focal; 1 
post de inspector de specialitate IA(S) în 
cadrul Serviciului Resurse Umane; 1 post 
de inspector de specialitate IA(S) și 1 post 
de inspector de specialitate I(S) în cadrul 
Serviciului Medicină Şcolară. Proba scrisă 
se va desfășura în data de 21.08.2018, iar 
proba de interviu în data de 27.08.2018; 
ora și locul de desfășurare al concursului 
(proba scrisă și proba de interviu) vor fi 
anunţate pe site-ul www.assmb.ro în data 
de 16.08.2018 respectiv 22.08.2018. 
Termenul limită de înscriere va fi data de 
10.08.2018, orele 14.00, dosarul de concurs 
urmând să fie depus la secretariatul 
Administraţiei Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București. Înscrierea candida-
ţilor se va face pe post. Informaţii supli-
mentare privind înscrierea și participarea 
candidaţilor la concurs se pot obţine de la 
sediul instituţiei- Serviciul Resurse 
Umane, la telefon: 021.310.10.59 int.207 
sau pe site-ul www.assmb.ro.

l Spitalul Clinic de Obstetrică și Gineco-
logie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în 
București, Str. Calea Giulești Nr. 5, sector 
6, organizează  concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi de: • Asistent 
medical generalist cu studii PL – Sectia 
OG I lauzie, 1 post vacant (contractual) 
conform HG nr. 286 / 2011, HG nr. 1027 / 
2014 și Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului București nr. 1736/2015. 
Concursul se va desfășura astfel: - Proba 
scrisă în data de 21.08.2018, ora 9.00; - 
Proba interviu în data de 24.08.2018, ora 
9.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţi-
nând Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; - cunoaște limba 
română, scris și vorbit; - vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; - capa-
citate deplină de exerciţiu; - stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
- îndeplinește condiţiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvârșirea 
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 ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiţii specifice: - Nivel de studii: 
studii postliceale; - Vechime in specialitate: 
6 luni, fara grad principal. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de: 10.08.2018, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
București, Str. Calea Giulești Nr. 5, Sector 
6. Relaţii suplimentare la Spitalul Clinic 
de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” București, telefon: 
021/303.50.50 – Biroul RUNOS.

l Spitalul Clinic de Obstetrică și Gineco-
logie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în 
București, Str. Calea Giulești Nr. 5, sector 
6, organizează  concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi de: • Asistent 
medical generalist debutant cu studii PL 
– Laborator FIV, 1 post temporar vacant 
(contractual) conform HG nr. 286 / 2011, 
HG nr. 1027 / 2014 și Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului București 
nr. 1736/2015. Concursul se va desfășura 
astfel: - Proba scrisă în data de 21.08.2018, 
ora 9.00; - Proba interviu în data de 
24.08.2018, ora 9.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Condiţii 
generale: - cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în 
România; - cunoaște limba română, scris 
și vorbit; - vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; - capacitate deplină de 
exerciţiu; - stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unităţile sanitare abilitate; - îndeplinește 
condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor posturilor scoase la concurs; - 
(candidatul /candidata) nu a fost condam-
nată definitiv pentru săvârșirea 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 ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiţii Specifice: - Nivel de 
studii: studii postliceale. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de: 10.08.2018, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
București, Str. Calea Giulești Nr.5, Sector 
6. Relaţii suplimentare la Spitalul Clinic 
de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” București, telefon: 
021/303.50.50 – Biroul RUNOS.

l Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Vâlcea organi-
zează, în data de 27.08.2018, ora 10.00 
(proba scrisă), concurs pentru ocuparea 
funcțiilor publice de execuție enumerate 
mai jos, vacante în structura instituției, iar 
data susținerii interviului va fi anunțată 
după proba scrisă, având loc în maxim 5 
zile lucrătoare de la susținerea primei 
probe: -1 consilier, clasa I, grad profesional 
principal la Circumscripția Sanitară Vete-
rinară și pentru Siguranța Alimentelor 
Oficială; -1 consilier, clasa I,  grad profesi-
onal debutant la Serviciul Laborator 
Sanitar Veterinar și pentru Siguranța 
Alimentelor. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, la secreta-
riatul instituției, și vor conţine documen-
tele menționate la art.49, alin.1, lit.a-f din 
HG nr.611/2008, privind cariera funcțio-
narilor publici. Solicitanții trebuie să facă 
dovada studiilor universitare de licență cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în specialitatea 
medicină veterinară și o vechime în speci-
alitatea funcției de minim 5 ani pentru 
funcția de consilier grad principal din 
cadrul Circumscripției Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor Oficială, 
iar pentru funcția de consilier, grad profe-
sional debutant din cadrul Serviciului 
Laborator Sanitar Veterinar și pentru 
Siguranța Alimentelor, trebuie să facă 
dovada studiilor universitare de licență cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în specialitatea 

medicină veterinară, fără vechime în 
specialitatea funcției. Relaţii suplimentare 
și bibliografia privind desfășurarea 
concursului se pot obține de la Comparti-
mentul Resurse Umane, persoană de 
contact: consilier juridic Pătruț Elena, 
telefon: 0350.409.951 sau 0250.713.819, 
fax: 0250.702.872, e-mail: patrut.alina-vl@
ansvsa.ro

l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, cu 
sediul în localitatea Slobozia, str.Lacului, 
nr.10, judeţul Ialomiţa, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -secretar șef, 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 21.08.2018, ora 10.00; -Proba practică 
în data de 23.08.2018, ora 10.00; -Proba 

interviu în data de 27.08.2018, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii/liceale; -vechime 7 
ani în specialitate sau specialităţi înrudite, 
cu atribuţii specifice fișei postului 
(didactic, didactic auxiliar); -cunoștinţe 
privind întocmirea și administrarea cores-
pondenţei oficiale; -cunoștinţe privind 
încadrarea personalului; -cunoștinţe de 
utilizare a softurilor specifice activităţii 
din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, 
SIIIR; -noţiuni de comunicare în relaţii 
publice; -cunoștinţe de utilizare și operare 
PC; -disponibilitate la timp de lucru 
prelungit; -domiciliul în Slobozia. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
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Oficial, Partea a III-a, la sediul: Liceul 
Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, Slobozia. 
Relaţii suplimentare la sediul: Slobozia, 
str. Lacului, nr. 10, persoană de contact: 
V l ă d i l ă  E u g e n i a ,  t e l e f o n / f a x : 
0243.232.823, e-mail: gs_cuza_slobozia@
yahoo.com.   

l Poliția Locală Bârlad, cu sediul în loca-
litatea Bârlad, strada George Enescu, nr.4, 
judeţul Vaslui, organizează concurs, 
conform Legii nr.188/1999, pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuție: polițist local, clasa a III-a, grad 
profesional principal, în cadrul Biroului 
de Ordine și Liniște Publică și Pază a 
Bunurilor; număr posturi: 2 (două) 
posturi. Concursul se va desfășura la 
sediul Poliției Locale Bârlad astfel: -Proba 
scrisă în data de 27.08.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 30.08.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; -5 ani 
vechime în specialitatea studiilor; -să 
manifeste rezistență și stabilitate psihică, 
echilibru emoțional fără tendințe impul-
sive, să fie apt psihologic pentru funcții de 
execuție. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 20 
zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Poliției Locale Bârlad. Relaţii supli-
mentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Bârlad, str.George Enescu, nr.4, 
bloc G2- parter. Persoană de contact: 
Rîpan Ștefan Sergiu- inspector RU, 
t e l e f o n / f a x :  0 2 3 5 . 4 1 8 . 7 0 7 , 
int.15/0235.416.111, e-mail: polbarlad.rs@
gmail.com.

l Având în vedere prevederile art.57, alin.
(4) din Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modificările 
și completările ulterioare, și ale art.39, 
alin.(1) din Hotărârea Guvernului Româ-
niei nr.611/2008, pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare, 
Primăria Comunei Brodina, judeţul 
Suceava, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante de: inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, în cadrul 
compartimentului juridic și administraţie 
locală, și inspector, clasa I, grad profesi-
onal debutant, în cadrul compartimen-
tului achiziţii publice. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei Comunei 
Brodina, judeţul Suceava, în data de 27 
august 2018, ora 10.00- proba scrisă și în 
data de 30 august 2018, ora 10.00- inter-
viul. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Brodina, judeţul Suceava. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din Hotărârea Guver-
nului nr.611/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia stabilită 
și atribuţiile prevăzute în fișa postului se 
afișează la sediul Primăriei Comunei 
Brodina, judeţul Suceava, și pe site-ul 
Primăriei Comunei Brodina: brodina.ro. 
Condiţiile de studii de specialitate sunt: 
-Pentru funcţia publică de execuţie de 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul compartimentului juridic și 
administraţie locală: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalent, respectiv studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă în domeniul știinţelor administra-
tive; -Pentru funcţia publică de execuţie de 
inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul compartimentului achiziţii 
publice: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lent, respectiv studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă în domeniul 

economic. Dosarele de concurs se depun la 
sediul Primăriei Comunei Brodina, 
judeţul Suceava, telefon/fax: 0230.566.522, 
e-mail: primariabrodina@yahoo.com, la 
doamna Juravle Maria -referent.

l Primăria Orașului Ungheni, cu sediul în 
localitatea Ungheni, strada Principală, 
numărul 357, judeţul Mureș, organizează 
concurs, conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de: -referent, clasa III, grad profesional 
superior- 1 post. Concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei Orașului Ungheni 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.08.2018, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
30.08.2018, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice: minim 7 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Orașului 
Ungheni. Relaţii suplimentare și coordo-
natele de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul instituției: 
Primăria Orașului Ungheni, persoană de 
contact: Sturza Maria Daniela- consilier 
s u p e r i o r ,  t e l e f o n / f a x : 
0265.328.212/0265.328.112, e-mail: conta-
bilitate@primariaungheni.ro.

l Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.5, 
cu sediul în localitatea Bârlad, str.M.Ko-
gălniceanu, nr.7, judeţul Vaslui, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -îngrijitor învăță-
mânt preșcolar, 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 21.08.2018, 
ora 9.00; -Proba practică în data de 
23.08.2018, ora 9.00; -Proba interviu în 
data de 23.08.2018, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: fără vechime. 
Condiţiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul unităţii și 
sunt cele prevăzute de art.250, lit.(I) din 
Legea 1/2011. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniţei cu 
Program Prelungit Nr.5, Bârlad, str.M.Ko-
gălniceanu, nr.7. Relaţii suplimentare la 
sediul: Grădiniţei cu Program Prelungit 
Nr.5, persoană de contact: Chirilă 
Oana-Denisa, telefon: 0335.418.892.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dez-
voltare pentru Știinţe Biologice București, 
cu sediul în București, sector 6, Spl.Inde-
pendenţei, nr.296, scoate la concurs cu 
normă întreagă, pe  perioadă determinată, 
următoarele posturi: -2 posturi ACS- 
domeniul Chimie/Biochimie; -2 posturi 
ACS- domeniul Biotehnologie/Biochimie; 
-1 post ACS- domeniul Biologie/
Biochimie; -1 post CS- domeniul Chimie/
Biochimie. Data-limită a depunerii cere-
rilor de înscriere și a dosarelor: 25.08.2018. 
Informaţii utile privind organizarea 
concursului le puteţi afla la sediul institu-
tului sau la tel.021.220.77.80.

l Agenția Județeană pentru Plăți și 
Inspecție Socială Arad, cu sediul în locali-
tatea Arad, str.Horia, nr.7, corp B, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unor funcții publice de execuție 
vacante de: -consilier clasa I, grad profesi-
onal superior, pe perioadă nedeterminată, 
la Compartimentul economic, financiar, 
resurse umane, administrativ și achiziții 
publice; -inspector clasa I, grad profesi-
onal superior, pe perioadă nedeterminată, 
la Serviciul Beneficii de asistenţă socială, 
programe de servicii sociale, incluziune 
socială, egalitate de șanse. Concursul se va 
desfășura la sediul Agenției Județene 
pentru Plăți și Inspecție Socială, cu sediul 
în Arad, str.Horia, nr.7, corp B: -Proba 

scrisă în data de 05.09.2018, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 07.09.2018, ora 
12.00. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul și pe 
site-ul Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială Arad. Pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 1.
Condițiile prevăzute la art.49 din HG 
611/2008, modificată și completată de HG 
nr.1173/2008, art.54 din Legea nr.188/1999, 
republicată cu modificările și completările 
ulterioare. 2.Studii universitare absolvite 
cu diplomă de licență, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul economic, pentru postul de 
consilier clasa I, grad profesional superior; 
3.Vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcției publice: minim 7 
ani. 4.Studii universitare absolvite cu 
diplomă de licență, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul 
economic, juridic sau știinţe inginerești, 
pentru postul de Inspector clasa I, grad 
profesional superior; 5.Vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării func-
ției publice: minim 7 ani. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Agenției. Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 din HG 
nr.611/2008, modificată. Relaţii suplimen-
tare la sediul Agenției Județene pentru 
Plăți și Inspecție Socială Arad și telefon: 
0257.280.157, interior: 105.

l Institutul de Fonoaudiologie și 
Chirurgie Funcțională– ORL  Prof. Dr. 
Dorin Hociotă , cu sediul în București, Str. 
Mihail Cioranu nr. 21, Sector 5, corectează 
termenul de înscriere la concursul publicat 
în Jurnalul Naţional de joi, 26 iulie 2018 
„până cel tarziu 9 august 2018”.

ANUNŢURI FONDURI EUROPENE
l Școala Gimnazială Calopăr anunță 
scoaterea la concurs în cadrul proiectului 
″Școala noastră, școala comunității″ a 
unui post de expert în cadrul activității 
A12.2- Coordonarea activităților fiecărui 
membru al parteneriatului pentru peri-
oada Septembrie 2018-Mai 2021. I.Infor-
mații Proiect: Obiectivul general al 
proiectului este reducerea fenomenului 
abandonului școlar în comuna Calopăr. 
Beneficiar: Asociația de Dezvoltare Inter-
comunitară Zona Metropolitană Craiova. 
Parteneri: Fundația UNUM, Școala 
Gimnazială Calopăr, Comuna Calopăr. 
Durata de implementare: 36 luni. 
Bugetul proiectului: 4.192.809,75 lei. 
II.Obiectul anunțului de selecție: Coordo-
natorul va fi parte integrantă a echipei de 
implementare a proiectului, având rolul 
de a asigura implementarea în bune 
condiții a activităților prevăzute de 
proiect pentru grupul țintă. Acesta va  
colabora cu echipa de management a 
proiectului și vor asigura desfășurarea în 
bune condiții, împreună cu membrii 
echipei de implementare, a activităților 
desfășurate de parteneri în cadrul proiec-
tului. Rezultate activitate: min.36 de 
întâlniri de coordonare cu echipa de 
implementare și contribuție directă la 
realizarea tuturor indicatorilor. În 
vederea atingerii rezultatelor de proiect 
“Școala noastră, școala comunității” din 
Cererea de finanțare partenerul va selecta 
și contracta experți potrivit Tabelului 1: 
Nr.1; (Sub) activitatea nr. și denumire: 
A12.2- Coordonarea activităților fiecărui 
membru al parteneriatului; Număr 
experți: 1; Durata (sub)activități: 32 luni; 
Nr.ore/expert: 2688. Conform Ord. 
3920/2018 de aprobarea Procedurii de 
sistem privind selecția și recrutarea 
experților, în procesul de recrutare și 
selecție experți în cadrul proiectelor cu 
finanțare externă nerambursabilă vor fi 
evaluați candidații care corespund cumu-

lați condițiilor generale și termenilor de 
referință pentru participare mai jos 
menționate. III.Condiții Generale: 
Expertul: a) are cetățenie română/cetă-
țenie a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European cu reșe-
dința în România; b) are capacitate de 
exercițiu deplină; c) îndeplinește condi-
țiile de studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echi-
valentă; d) are cel puțin 5 ani experiență 
în coordonare /management; e) nu a fost 
condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legatură cu serviciul, care impie-
dică înfăptuirea justiției, defalsori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care l-ar face/care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea; f) îndeplinește alte 
condiții generale în funcție de specificul 
proiectului. IV.Termenii de referință 
pentru posturile scoase la concurs: a) 
Denumire  expert: Coordonator Partener 
Școala Gimnazială Calopăr; b) Număr 
posturi vacante: 1 expert. c) Perioada 
estimată  pentru  derularea  activității: de 
la semnarea  contractului  până  la 
07.05.2021. Expertul va presta activități 
într-un  număr  total  estimat de 672 zile, 
respectiv 2688 de ore/expert. d) Descri-
erea  activităților conform cererii de 
finanțare: «Școala noastră, școala comu-
nității»; e) Descrierea sarcinilor /atribuți-
ilor: Denumire post vacant /expert: 
Coordonator Partener Școala Gimnazială 
Calopăr; Condiții specifice: Educația 

solicitată: -Studii superioare de lungă 
durată. Durata solicitată: 3 ani. Experi-
ența solicitată: minim 5 ani experiență în 
coordonare/management. Atribuții: 
-aprobă componenta echipei de imple-
mentare; -stabilește strategia de lucru în 
cadrul proiectului; -angajează prin 
semnatură resursele materiale, financiare 
și umane necesare implementării proiec-
tului; -stabilește sarcinile concrete pentru 
fiecare membru al echipei și aprobă fișele 
de post; -decide alocarea resurselor finan-
ciare pe activități și priorități; -desfășoară 
activități de promovare și diseminare a 
informațiilor referitoare la proiect (inter-
viuri, emisiuni TV, conferințe de presă); 
-supraveghează activitatea desfășurată în 
teren de către echipa de implementare; 
-coordonează acțiunile de selecție a 
grupului țintă; -elaborează planuri de 
acțiuni pentru continua îmbunătățire a 
activităților derulate în cadrul proiec-
tului; -participă la ședințele periodice ale 
echipei de implementare; -contribuie la 
crearea suportului informativ și publi-
citar; -contribuie la elaborarea rapoar-
telor tehnico-financiare; -se asigură de 
îndeplinirea corectă și în termen a sarci-
nilor asumate prin proiect; -se asigură de 
respectarea programului de lucru și folo-
sirea lui integral, cu maxim de eficiență; 
-se asigură de legalitatea și corectitudinea 
documentelor emise în cadrul proiectului. 
f)Cerințe/competențe necesare: -cunoș-
tințe PC: Word, Excel, Internet; -comuni-
care interactivă cu ceilalți colegi; 
-capacitate de a evalua și de a lua decizii; 
-capacitate de planificare și organizare a 
operațiilor și activităților; -capacitate de 
planificare; -capacitate de analiză și 
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sinteză. g)Abilități: -capacitate de lucru în 
echipă; -orientare spre rezultate și atin-
gerea obiectivelor în termenele prevăzute; 
-capacitate de analiză și sinteză; -capaci-
tate organizatorică și administrativă 
pentru planificarea și desfășurarea întâl-
nirilor de lucru în echipe interdiscipli-
nare; -capacitatea de a organiza activități 
de cercetare evaluativă; -capacitatea de a 
organiza activități de documentare și de 
redactare a textului științific; -capacitatea 
de a realiza documente cadru pentru 
buna desfășurare a proiectului; -capaci-
tatea de utilizare a documentelor de poli-
tică educatională și europeană. V.Dosarul 
de Concurs: în conformitate cu prevede-
rile art.6 din HG nr.286/2011 cu modifică-
rile și completările  ulterioare, dosarul de 
înscriere la concurs va conține urrnătoa-
rele documente: a)Cerere de înscriere, 
conform modelului din Anexa 1 la 
Anunțul de selecție din cadrul Ordinul 
Ministrului Educației Naționale 
nr.3920/2018 privind aprobarea proce-
durii de sistem privind recrutarea și 
selecția experților în cadrul echipelor de 
proiect, cu aplicare la nivelul inspectora-
telor școlare, unităților conexe ale aces-
tora și unităților de învățământ 
preuniversitar (https://www.isjdolj.ro/
sites/default/files/Nota%20ISJ%20
350%20din%2018.06.2018.pdf); b) Scri-
soare de intenție; c) Copia actului de 
identitate sau orice alt document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz 
(semnată de candidat); d) Copiile docu-
mentelor care atestă nivelul studiilor și 
ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor specifice; e) 
Alte acte doveditoare privind  experiența 
și expertiza, calificările specifice aferente 
poziției; f) CV format Europass datat și 
semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie 
să conțină obligatoriu date de contact 
valide, adresa  de e-mail și număr de 
telefon); g) Cazierul judiciar sau o decla-
rație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale (candidatul declarat 
admis la selecția dosarelor, care a depus la 
înscriere o declarație pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale, are 
obligația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, 
cel mai târziu până la data primei probe a 
concursului); h) Adeverința medicală 
care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată cu cel mult șase luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; Docu-
mentele doveditoare ale studiilor și expe-
rienței expertizei declarate în CV(copii 
ale diplomelor de studii, adeverințe de 
lucru, alte documente doveditoare) se 
prezintă însoțite de documentele originale 
și se depun certificate pentru conformi-
tate cu originalul sau în copii legalizate. 
VI.Bibliografia de concurs: -Legea educa-
ției, Titlul II- Învățământ preuniversitar, 
Capitolele: înv. preșcolar, înv. primar, înv. 
gimnazial: Legea educației naționale. 
Legea nr.1/2011, Legea educației națio-
nale nr.1/2011 actualizat 2018; -Ordin 
5248/2011 privind aplicarea programului 
“A doua șansă” în baza art.29, alin.(4) și 
art.30, alin.(2) din Legea Educației Națio-
nale nr.1/2011; -Ordin Nr. 4093/2017 din 
19 iunie 2017 pentru modificarea și 
completarea Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului și spor-
tului nr. 5.248/2011 privind aplicarea 
Programului “A doua șansă”. -Metodo-
logia De Organizare A Programului 
„Școala După Școală”, Anexă la ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tinere-
tului și sportului nr. 5349/07.09.2011 
privind aprobarea Metodologiei de orga-
nizare a programului “Școala după 
școală”. -Metodologie din 7 septembrie 
2011 de organizare a Programului 
“Școala dupa școală”. -Ordinul nr. 
4802/31.08.2017 privind modificarea a 
Metodologiei De Organizare A Progra-
mului “Școala După Școală”. -Ordin 
nr.5.349 din 7 septembrie 2011 privind 

aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului “Școala după școală”. 
-Ordin nr.4802/31.08.2017 pentru modifi-
carea și completarea Metodologiei de 
organizare a Programului “Școala după 
școală”, aprobată prin Ordinul minis-
trului educaţiei, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 5349/2011. -Ghidul solicitan-
tului POCU 2014-2020- Axa Prioritară 
6- Educație și competențe. VII. Modali-
tatea de Depunere a Candidaturii: 
Candidații vor depune documentele la 
sediul Școlii Gimnaziale din Comuna 
Calopăr, Str.Principală, până  la data de 
13.08.2018, ora 10.00. Candidaturile 
transmise după data limită indicată în 
anunțul de selecție, precum și cele incom-
plete vor fi respinse. VIII.Probele de 
Concurs: Concursul constă în parcur-
gerea a trei etape astfel: a) Proba elimina-
tor ie :  ver i f icarea  e l ig ib i l i tăț i i 
administrative a dosarelor; Lista candida-
ților declarați admiși /respinși în această 
etapă este publicată la sediul Școlii 
Gimnaziale Calopăr, la adresa Str. Princi-
pală. Eventualele contestații vor fi depuse 
la sediul unității de învățământ. În 
termen de 24 ore de la data publicării 
rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea 
decăderii din acest drept. Candidații 
declarați admiși la această probă vor 
participa la probele de evaluare. b) Proba 
scrisă; c) Interviul; Eventualele contestații 
vor fi depuse la sediu în termen de 24 ore 
de la data publicării rezultatelor, sub 
sancțiunea decăderii din acest drept. 
Interviul nu se contestă. Comunicarea 
rezultatelor la contestațiile depuse se face 
prin afișare la sediul Școlii Gimnaziale 
Calopăr, la adresa Str.Principală în 
termen de maxim o oră de la soluționarea 
contestațiilor. Ca urmare a desfășurării 
probelor de evaluare, comisia va stabili 
clasamentul candidaților în ordinea 
descrescătoare a mediei notelor acordate. 
Candidații vor fi declarați admiși în 
ordinea descrescătoare a punctajului, în 
limită numărului de posturi din anunțul 
de selecție. Rezultatele  finale în urma 
soluționării contestațiilor se afișează la 
sediul Școlii Gimnaziale Calopăr, la 
adresa Str.Principală, în termen de 
maxim o oră de la ultima probă de 
concurs, prin specificarea punctajului 
final al fiecărui candidat și a mențiunii 
admis sau respins. Candidații care înde-
plinesc baremul minim pentru selecție, 
dar nu sunt în lista celor declarați admiși, 
vor constitui corpul de rezervă pentru 
poziția respectivă pe toată perioada deru-
lării activității. IX. Calendarul de desfau-
rare al concursului: Până la 13.08.2018, 
ora 10.00- Depunerea  dosarelor; 
13.08.2018, interval 10.00-14.00- Verifi-
carea eligibilității administrative a dosa-
relor; 13.08.2018, ora 14.30- Afișarea 
rezultatelor selecției în urma verificării 
eligibilității administrative a dosarelor; 
Până la 14.08.2018, ora 14.30- Depunerea 
eventualelor contestații; 14.08.2018, 
interval 14.30-17.00- Soluționarea eventu-
alelor contestații; 16.08.2018, interval 
09.00-11.00- Proba scrisă; 16.08.2018, ora 
14.00- Afișarea rezultatelor în urma 
probei scrise; Până la 17.08.2018, ora 
14.00- Depunerea eventualelor contes-
tații; 17.08.2018,  interval 14.00-16.00- 
Soluționarea eventualelor contestații; 
20.08.2018, interval 09.00-11.00- lnterviul; 
20.08.2018, ora 12.00- Afișarea rezulta-
telor finale.

VÂNZĂRI CASE-VILE
 
l Vila individuala P+1+pod, toate utilita-
tile. Se vinde mobilata si utilata. 73000 
Euro. 0721420345.

CITATII
l Se citează moștenitorii  defunctului 
Kelen Francisc, decedat la data de 4 
august 2017, în Arad, jud.Arad, cu ultimul 
domiciliu în municipiul Arad, str. Dr. Ion 
Georgescu nr. 15, ap.4, jud. Arad, născut la 

data de 23 februarie 1924, în Arad, jud.
Arad, fiul lui Ludovic și Ileana, având 
CNP 1240223020025, care face obiectul 
dosarului succesoral  nr.122/2017, pentru 
data de 13 august 2018 ora 11,00, la sediul 
Societătii Profesionale Notariale Morariu, 
din Arad, Bd.Vasile Milea nr. 1, jud. Arad.

l A fost deschisă procedura de declarare 
judecătorească a morţii privind numitul 
Szekosan Peter, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Com.Ghiroda, str.Ceahlău, 
nr.16, judeţ Timiș, ce figurează înscris în 
CF nr.406510 Ghiroda. Această procedură 
face obiectul dosarului nr.18641/325/2018, 
aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara. 
Orice persoană care cunoaște date în legă-
tură cu susnumitul, este invitată să comu-
nice instanţei aceste date, cu referire la 
dosarul mai sus indicat.

DIVERSE
l SC Remat Green SRL titular al activi-
tatii 3811, 3812, 3831, 3832, 4677, 4941 la 
adresa Calea Bucuresti, nr.66, loc Afumati, 
jud. Ilfov anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a autoriza-
tiei de mediu pentru activitate. Informa-
tiile privind potentialul impact asupra 
mediului al activitatii pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, Bucuresti, Tel/Fax 021.430.15.23; 
021.430.14.02 in zilele de luni-joi intre 
orele 9-13. Observatiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Arhiepiscopia Craiovei anunță publicul 
interesat asupra disponibilizarea proiec-
telor de plan și finalizarea raportului de 
mediu, pentru amenajamentele: UP III 
Maglavit amplasat în UAT Maglavit, jud. 
Dolj și UP IV Perișor  amplasat în UAT 
Perișor  și Goiești, jud. Dolj. Documentația 
poate fi consultată la sediul APM Dolj, 
Mun. Craiova, Str. Petru Rareș, Nr. 1, 
Județul Dolj, pe site-ul APM Dolj http://
apmdj.anpm.ro. Opiniile, comentariile și 
propunerile vor fi depuse zilnic la sediul 
APM Dolj (Fax: 0251419035, email 
office@apmdj.anpm.ro) și la sediul titula-
rului Arhiepiscopia Craiovei, Mun. 
Craiova, Strada Matei Basarbab, Nr. 17, 
Județul Dolj,  în termen de 48 zile calen-
daristice de la data publicării anunțului.

l Arhiepiscopia Craiovei anunță publicul 
interesat asupra disponibilizarea proiec-
tului de plan și finalizarea raportului de 
mediu, pentru UP I Arhiepiscopiei 
Craiovei, amplasat în UAT Mischii, 
Drăgotești, Maglavit,  Calafat,  Drănic,  
Apele Vii,  jud. Dolj și UAT Tismana,  
Crasna,  Turceni Jud. Gorj. Documentația 
poate fi consultată la sediul APM Dolj, 
Mun. Craiova, Str. Petru Rareș, Nr. 1, 
Județul Dolj, pe site-ul APM Dolj http://
apmdj.anpm.ro. Opiniile, comentariile și 
propunerile vor fi depuse zilnic la sediul 
APM Dolj (Fax: 0251419035, email 
office@apmdj.anpm.ro) și la sediul titula-
rului Arhiepiscopia Craiovei, Mun. 
Craiova, Str. Matei Basarab, Nr. 17, 
Județul Dolj,  în termen de 48 zile calen-
daristice de la data publicării anunțului.

l Anunţ public privind depunerea solici-
tării de emiterea acordului de mediu. 
Administraţia Domeniului Public Sector 5, 
cu sediul social în Strada Fabrica de 
chibrituri, nr.9-11, Sector 5, București, 
C . I .F. :  38333274 ,  Te le fon / fax : 
021.314.43.18, titularul proiectului „Colec-
tarea și transportarea deșeurilor menajere 
nepericuloase” anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Colectarea și transportarea deșeurilor 
menajere nepericuloase”, propus a fi 
amplasat în București, Sector 5, Șos.Viilor, 
nr.52. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM 
București din Aleea Lacul Morii, nr. 1, 
Sector 6, București și la sediul titularului 
din Str.Fabrica de chibrituri, nr.9- 11, 
Sector 5, București, în zilele de luni până 

vineri, între orele 09.00-12.00. Observaţiile 
publicului (formulate în scris) se primesc 
zilnic, de luni până vineri, la sediul APM 
București.

l 1. Prin prezenta aducem la cunoștinţa 
tuturor celor interesaţi a face opoziţie la 
constatarea dreptului de proprietate ca 
efect al prescripţiei achizitive al petenţilor, 
Debu Nicoleta Camelia și Debu Ion,  
asupra suprafeţei  de aproximativ 11.000 
mp din imobilul înscris în CF 100520 
Poiana Mărului (nr. cf vechi 2815), nr. top 
3612/1, 3613, 3614, 3633, constituit din 
casă de lemn și teren de 23.947 mp și 
asupra imobilului înscris în CF 100519 
Poiana Mărului (nr cf vechi 3316), nr. top 
3651/1 constituit din fâneaţă de 4,320 mp  
sunt invitaţi la Judecătoria Zărnești în 
data de 26.09.2018, ora 09.00, Dosar nr. 
1091/338/2018.

l S.C Sand Hill Petroleum Romania 
S.R.L. anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul – Foraj sonda, 
amenajare careu foraj si drum de acces la 
sonda 1 Sepreus, propus a fi realizat in 
extravilanul comunei Sepreus, FN (teren 
proprietate private persoane fizice), jud. 
Arad. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM 
Arad din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. 
Arad si la sediul beneficiarului din Bucu-
resti, C-lea Floreasca, nr. 175, etaj 12, 
Sector 1, in zilele de luni - vineri, intre 
orele 800 - 1630. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Arad, str. 
Splaiul Mures, FN, jud. Arad.

l Orașul Cugir, cod fiscal: 5146873, cu 
sediul în orașul Cugir, str.I.L.Caragiale. 
nr.1, judeţul Alba, cod poștal: 515600, 
telefon: 0258.751.001, fax: 0258.755.394, 
e-mail: primaria@primariacugir.ro. 1.
Autoritatea finanţatoare: Orașul Cugir, cu 
sediul în orașul Cugir, str. I.L. Caragiale, 
nr.1, judeţul Alba, cod poștal: 515600, 
telefon: 0258.751.001, fax: 0258.755.394, 
e-mail: primaria@primariacugir.ro, face 
cunoscută intenția de a atribui contracte 
de finanțare nerambursabilă pentru anul 
2018. 2.Atribuirea contractelor de finan-
țare nerambursabilă acordată de la 
bugetul local al orașului Cugir se face 
pentru proiecte legate de turism și tineret, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice 
alocate pentru activităţi non-profit de 
interes general, cu modificările și comple-
tările ulterioare. 3. Suma alocată din 
bugetul local pentru perioada iulie-decem-
brie 2018 este de 40.000 Lei (sesiunea de 
selecţie 2). 4 .Durata proiectelor: iulie-de-
cembrie 2018. 5. Programul sportiv de 
utilitate publică în cadrul căruia se pot 
finanța proiecte din fonduri publice este: 
„Turism, tineret”. 6 .Documentaţia de 
solicitare a finanţării nerambursabile se 
poate procura de la sediul Primăriei 
Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale, nr.1, 
telefon: 0258.751.001 sau se poate 
descărca de pe site-ul: www.primariacugir.
ro. Data-limită de depunere a documen-
telor este 13.08.2018, ora 16.00, iar peri-
oada de selecție și evaluare este 
14-15.08.2018. 7.Autoritatea finanțatoare, 
Orașul Cugir, reduce termenul de depu-
nere a solicitărilor de la 30 de zile la 15 zile, 
conform art.20, alin.2 din Legea nr. 
350/2005. Motivația reducerii termenului 
este următoarea: accelerarea procedurii de 
selecție se datorează necesității de dema-
rare a proiectelor asociațiilor din domeniul 
turism și tineret de pe raza orașului Cugir 
care solicită finanțare de la bugetul local, 
întrucât activitățile aferente acestora au 
demarat de la începutul anului, iar 
programul anual de finanţare a fost modi-
ficat la sfârșitul lunii mai. 8. Atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursabilă 
se face exclusiv pe baza selecției publice de 
proiecte, procedură care permite atribu-
irea unui contract de finanțare nerambur-
sabilă din fonduri publice, prin selectarea 

acestuia de către o comisie, cu respectarea 
principiilor de atribuire a contractelor de 
finanțare. 9. Criteriile de evaluare cu 
punctajele aferente se pot consulta la 
sediul primăriei sau se pot descarca de pe 
site-ul: www.primariacugir.ro. 10. Solici-
tanţii vor putea depune documentaţia 
prevăzută în Ghidul solicitantului la regis-
tratura Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. 
Caragiale, nr. 1, parter.

l C.I.I. Rusu Alina cu sediul în Botoșani, 
str. Cornișa nr. 23, telefon 0748.661.762 
notifică deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvenţă împotriva S.C. Araguas 
Mobil SRL. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii creanţelor este 31.08.2018. 
Termenul limită pentru afișarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 10.09.2018. 
Termenul de definitivare a tabelului crean-
ţelor este 05.10.2018. Adunarea credito-
rilor va avea loc la sediul C.I.I. Rusu 
Alina, în data de 14.09.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l SC SOPMET SA, cu sediul social în 
București, Bdul.Preciziei, nr.36, sector 6, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/5156/1991, Cod Unic de Înregis-
trare: 444496. Convocator. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
din 30.08.2018. Consiliul de Adminis-
traţie al SC SOPMET SA, societate pe 
acţiuni cu sediul în Mun.București, 
Bdul.Preciziei, nr.36, sector 6, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului București 
sub nr.J40/5156/1991, având cod unic de 
înregistrare: 444496, atribut fiscal RO, în 
temeiul art.117 ind.1 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comer-
ciale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor din data de 30.08.2018, ora 
11.00, cu următoarele puncte pe ordinea 
de zi: 1.Prelungirea cu încă 12 luni a 
facilităţii de credit de tip „Plafon Multi-
options Multicurrency” acordat în baza 
contractului de credit nr.1069 din 
24.06.2014 și a actelor adiţionale subsec-
vente ale acestuia, încheiate de către SC 
SOPMET SA, în calitate de Împru-
mutat și BRD -Groupe Societe Generale 
SA, în calitate de Creditor, în valoare de 
1.000.000EUR. „Plafonul Multioptions 
Multicurrency”este contractat pentru 
susţinerea activităţii curente a societăţii. 
2.Încheierea de către SC SOPMET SA, 
în favoarea BRD -Groupe Societe Gene-
rale SA a următoarelor contracte de 
garanţie, în vederea garantării tuturor 
obligaţiilor rezultate din contractul de 
credit sus-menţionat, după cum 
urmează: (i)Contract de ipotecă imobi-
liară asupra imobilului format din teren 
în suprafaţă de 21.047,07mp și 
construcţii (C1-C25, suprafaţă 
4.305,87mp), situate în București, Bd.
Preciziei, nr.36, sector 6, proprietatea 
societăţii SC SOPMET SA, înregistrat 
în Cartea Funciară nr.26204 a Judecăto-
riei Sector 6, cu încheierea nr. 
4114/02.04.2002, având număr cadas-
tral 4418/I, proprietatea SOPMET SA; 
(ii)Contract de ipotecă mobiliară asupra 
tuturor conturilor bancare ale Împru-
mutatului deschise la Bancă; (iii)
Contract de ipotecă mobiliară asupra 
tuturor creanţelor rezultate din contrac-
tele comerciale prezente și viitoare, 
încheiate de societate cu partenerii săi și 
notificarea debitorilor cedaţi privind 
cesiunea creanţelor în favoarea BRD 
-Groupe Societe Generale, în termen de 
maximum 30 zile de la data cesionării; 
garanţiile vor fi înscrise în Arhiva Elec-
tronică de Garanţii Reale Mobiliare, în 
funcţie de solicitarea instituţiei bancare; 
(iv)Cesiune și/sau garanţie reală mobi-
liară asupra creanţelor rezultate din 
poliţele de asigurare pentru bunurile 
imobile aduse în garanţie la contractul 
de credit sus-menţionat; (v)Ipoteca 
mobiliară asupra contului din Trezo-
r e r i e ,  a v â n d  i b a n 
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deschis de SOPMET SA, cont care este 
gestionat prin intermedierea serviciului 
E-Trezor implementat de BRD. 3.Împu-
ternicirea dlui.Mocanu Adrian Dorel, 
domiciliat în Mun.Râmnicu Vâlcea, str.
Mărăşeşti, nr.3, bl.14, sc. B, ap. 20, jud. 
Vâlcea, posesor al CI seria VX nr.436944, 
eliberată la data de 12.08.2011 de 
SPCLEP Rm.Vâlcea, având CNP: 
1660819135055, în funcţia de adminis-
trator şi Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al SC SOPMET SA şi a 
dlui.Sofian Theodor Mircea, domiciliat 
în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, 
nr.104, bl.48, et.4, ap.12, sector 5, posesor 
al CI seria RX nr. 876262, eliberată de 
SPCEP S5 biroul nr.1 la data de 
21.03.2016, cod numeric personal: 
1520308400220, să realizeze, împreună 
sau separat, următoarele: -să negocieze, 
semneze, perfecteze, elibereze şi întoc-
mească, (în formă autentică, unde este 
cazul) în numele şi pe seama Societăţii, 
Contractul de Credit, Contractele de 
Garanţie, precum şi orice/toate acte, 
confirmări şi documente în legătură cu 
acestea, precum şi orice acte modifica-
toare ale acestora, în vederea aducerii la 
îndeplinire a rezoluţiilor adoptate în 
prezenta hotărâre. În situaţia în care nu 
se va întruni cvorumul legal în data de 
30.08.2018, se convoacă cea de-a doua 
Adunare Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, în data de 31.08.2018, ora 
11.00, la adresa anterior menţionată. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie, Mocanu Adrian Dorel.

l Societatea ITM AMIRO-SA cu sediul 
social în Bucuresti, sector 4, Sos. Berceni 
nr.8, J40/163/1991 si CUI 382458, 
convoacă pentru data de 27.08.2018, orele 
10.00, la sediul social, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, având pe 
ordinea de zi discutarea datoriilor scadente 
ale societăţii faţă de creditorii săi, persoane 
fizice şi juridice. Documentele supuse 
dezbaterii se pot consulta de acţionari la 
sediul societăţii începând cu data de 
27.07.2018.

LICITAŢII
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu 
Mare organizează licitație publică cu stri-
gare având ca obiect vânzarea a doi (2) 
câini de serviciu cu vârsta de 139 luni 
respectiv 128 luni. Persoanele interesate se 
vor prezenta la sediul unității din Satu 
Mare, str. A. I. Cuza, nr. 5/A, Serviciul 
Logistic, telefon 0261/807777, interior 
20188, în vederea solicitării fişei de date a 
achiziției, contra sumei de 2 lei. Licitația va 
avea loc în data de 13.08.2018, ora 10, la 
sediul I.P.J. Satu Mare. În caz de neadjude-
care a licitației, se va repeta în data de 
29.08.2018, ora 10, respectiv 04.09.2018, 
ora 10.           

l Lichidatorul judiciar al debitoarei SC 
Ami Food Impex SRL cu sediul în sector 1, 
Bucureşti, Str. Str Gara De Nord, nr.2, bl.C, 
sc.2, et. 4, ap. 34, înregistrată la ORC sub 
nr. J40/13324/2014, CUI 33805139, scoate 
la vanzare prin licitatie publica deschisa cu 
strigare stoc de marfa, produse alimentare, 
un numar de 1910 repere,  la pretul de 
17.400 lei excl TVA. Licitatia va avea loc in 
ziua 31.07.2018, ora 13,00 la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din str.Frederic 
Joliot – Curie , nr. 17, sector 5, Bucures-
ti,ap. 1, parter Bucuresti. In cazul in care 
bunurile nu se adjudeca la acest termen, se 
vor relua licitatiile in zilele de 01.08.2018, 
02.08.2018, 03.08.2018 si 04.08.2018, in 
aceleasi conditii, in conformitate cu caietul 
de sarcini. Sunt acceptate si ofertele directe 
. Caietul de sarcini poate fi achizitionat 
contra sumei de 100 excl TVA de la sediul 
ales al lichidatorului judiciar . Telefon de 
contact:  0213137515; 0761334994.

l Primăria Oraşului Predeal, cu sediul în 
Oraşul Predeal, str.Mihail Săulescu, nr.127, 
jud.Braşov, organizează licitaţie publică 

deschisă cu strigare, pentru vânzarea 
următoarelor bunuri mobile: Nr.crt.; Marca 
şi modelul; Număr înmatriculare; Anul 
fabricaţiei; Preţ de pornire (după diminu-
area cu 30%) -lei: 1.; Autobasculantă MAN 
18.28 MLC; BV-15-FFD; 2000; 40111.4. 2.; 
Buldoexcavator HIDROMEC 102B; BV 
Predeal 00264; 2007; 45430. Licitaţia 
publică va avea loc la sediul Primăriei 
Oraşului Predeal, str.Mihail Săulescu, 
nr.127, în data de 08.08.2018, ora 10.00. 
Informaţii şi relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefonul: 0268.456.237 şi la sediul 
Primăriei Oraşului Predeal, Serviciul 
Dezvoltare Publică, Turism, Utilităţi 
Publice, de luni până vineri, între orele 
8.00-16.00.  

l Penitenciarul Codlea, situat în Str. Gării 
nr. 12, Municipiul Codlea, tel. 0268.251.936 
organizează licitație publică cu strigare 
pentru închirierea unui spațiu cu destinația 
de punct comercial pentru vânzarea de 
produse alimentare nealimentare către 
persoanele private de libertate, cu supra-
fața de 26,80 m2. Caietul de sarcini şi un 
exemplar al documentației pentru elabo-
rarea şi prezentarea ofertei se obțin de la 
sediul Penitenciarului Codlea. Garanția de 
participare- 2347,68 lei. Prețul de pornire 
al licitației- 365,00 lei/mp/lună, saltul de 
supralicitare este de 10 lei/mp/lună. Data 
limită pentru trimiterea/ depunerea ofer-
telor 16.08.2018 ora 10:00. Data şi locul 
deschiderii ofertelor: 16.08.2018 ora 10:00 
la sediul Penitenciarului Codlea. În caz de 
neadjudecare, licitația se va relua în data 
de 30.08.2018 ora 10:00.

l SC Avitra Group Construct SRL, prin 
administrator judiciar, anunta vanzarea la 
licitatie publica a proprietatii imobiliare - 
Teren format din teren intravilan situat in 
comuna Ariceştii Rahtivani, sat Târgşoru 
Nou, jud. Prahova, in suprafață de 821 mp 
(compus din suprafață de 745 mp indivizi 
din 2246 mp înscris in CF nr. 24346 
Ariceştii Rahtivani si suprafața de 76 mp 
indivizi din 455 mp înscris in CF 24347 
Ariceştii Rahtivani), teren intravilan situat 
in comuna Ariceştii Rahtivani, sat Târg-
şoru Nou, jud. Prahova, in suprafață de 
22,46 mp indivizi din suprafața de 539 mp 
înscris in CF nr. 20104 Ariceştii Rahtivani 
si teren intravilan situat in comuna 
Ariceştii Rahtivani, sat Târgşoru Nou, jud. 
Prahova, in suprafață de 1 mp indivizi din 
1112 mp, înscris in CF nr. 21106 Ariceştii 
Rahtivani la pretul de 66.700 lei fara TVA. 
Licitatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 25.07.2018 si a 
regulamentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este cel stabilit 
in Raportul de Evaluare inregistrat sub nr. 
998/09.07.2018. Licitatiile vor avea loc pe 
data de 02.08.2018, 06.08.2018, 22.08.2018, 
29.08.2018, 06.09.2018, 13.09.2018, 
20.09.2018, 27.09.2018, 04.10.2018, 
11.10.2018, orele 12.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Condi-
tiile de participare la licitatie sunt mentio-
nate in caietul de sarcini intocmit de 
administratorul judiciar, a carui valoare 
este de 1.000 lei (fara TVA). Relatii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Voineşti, cu sediul în sat 
Voineşti, comuna Voineşti, judeţul Iaşi, cod 
fiscal 4540208, telefon/fax: 0232.294.755, 
e-mail: primariavoinesti@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Primăria Comunei Voineşti organizează 
procedura de negociere directă în confor-
mitate cu prevederile OUG nr.54/2006 în 
vederea concesionării Iazului Nedeni în 
suprafaţă de 3,30ha aflat în domeniul 
privat al comunei Voineşti. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 

persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: documentaţia de atribuire va putea fi 
achiziţionată de la sediul Primăriei 
Comunei Voineşti. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: de 
la Compartimentul Achiziţii publice/
Secretar din cadrul Primăriei Comunei 
Voineşti. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: preţul 
e s t e  d e  5 0 0 L e i / d o c u m e n t a ţ i e . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 10.08.2018, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 16.08.2018, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
sediul Primăriei Comunei Voineşti, din sat 
Voineşti ,  com.Voineşti ,  jud.Iaşi . 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: ofertele se transmit 
în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). 5.
Data şi locul la care este programată înce-
perea procedurii de negociere directă: 
16.08.2018, ora 10.30, la sediul Primăriei 
Comunei Voineşti. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Iaşi, Secţia 
Contencios Administrativ, str.Anastasie 
Panu, nr.25, jud.Iaşi, telefon: 0232.260.600, 
fax: 0232.213.999, e-mail: tr-iasi-pgref@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului nego-
cierii către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 24.07.2018.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin 
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie publica a acti-
vului aflat in patrimoniul debitoarei, 
respectiv Hotel Restaurant – „Casa 
Rotaru”, situat in Ploiesti, str. Oborului, nr. 
27, jud. Prahova (zona Obor – magazin 
Dedeman - mall AFI), inscris in CF nr. 
125774 a mun. Ploiesti, constructie 
compusa din D+P+1E+3Mansarde, in 
suprafata de 1922,44 mp, finalizata in 
2007, la pretul de 372.750 euro exclusiv 
TVA, ce se va achita in lei la cursul euro de 
la data efectuarii platii. Daca cumpara-
torul este o persoana inregistrata in scopuri 
de TVA, se va aplica taxarea inversa si 
pretul nu va fi purtator de TVA. Hotelul 
dispune de 50 de camere de cazare si 3 
apartamente, receptie, restaurant, bar si 
bucatarie la parter, iar la demisol crama si 
bucatarie rece. Structura constructiva a 
hotelului este cu fundatii din beton armat, 
inchideri perimetrale din BCA, comparti-
mentări interioare din zidarie de BCA, 
acoperisul cu tabla Lindab si dispune de 
utilitati: electricitate, apa, gaz, canalizare. 
Constructia este edificata pe un teren 
proprietatea asociatului Rotaru Valentin in 
suprafata de 697 mp pentru care se organi-
zeaza licitatie publica de catre BEJ Pana 
Victor cu pret de pornire al licitatiei de 
54.750 euro. Licitatia publica are loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 
18.09.2017 si a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 25% din 
cel stabilit in noul raport de evaluare. 
Avand in vedere ca BEJ Pana Victor a 
stabilit in luna august 2018 o singura zi de 
licitatie pentru valorificarea terenului - 
data de 24.08.2018, orele 11.00, se stabileste 
prin prezentul anunt sedinta de licitatie 
publica pentru Hotelul Restaurant – „Casa 
Rotaru” in data de: 24.08.2018, orele 13.00 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et.7, 
cab.7B. Relatii suplimentare se obtin de la 
lichidatorul judiciar la telefon 0344104525 
si din caietul de sarcini ce se poate procura 
de la sediul acestuia la pretul de 3000 lei 
fara TVA.

l Turnatoria Centrala Orion S.A., socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, conform hotararii 
creditorilor nr. 1688/22.06.2018 si nr. 

1928/20.07.2018, vinde urmatoarele 
bunuri, in bloc sau individual, in functie de 
valoarea acestora: I. Stoc de marfuri, 
materii prime si materiale la pretul total de 
80.950 euro, fara TVA:  1. stoc modele 
(batiuta; garnituri model lemn; model 
lemn; montanti; repere, etc.), la pretul total 
de 44.208 euro; 2. stoc obiecte de inventar 
depozit 1 (bonfaier; burghie; calibre; filiere; 
freze; mandrina; menghina; tarod; sublere, 
etc.) la pretul total de 774 euro; 3. stoc 
materiale consumabile CTC (centralizator 
platina; deseu argint; deseu platina; 
perborat de sodiu, etc.) la pretul total de 6 
euro; 4. stoc echipamente de protectie 
(casca protectie; cisme cauciuc; antifoane 
externe, etc.) la pretul total de 173 euro; 5. 
stoc produse finite (disc frana; anozi fonta 
silicoasa; flansa antrenare; pump body, 
etc.) la pretul total de 24.148 euro; 6. stoc 
materiale consumabile deposit 1 (arzator 
arc 900; aspersoare; boloboc; cablu telefon; 
corpuri electrice; cuie; lac colorat; prize 
electrice; semering; sina electrica, etc.) la 
pretul total de 3.174 euro; 7. stoc piese de 
schimb (aplica; broasca usa; diblu; 
holsurub; motor electric; rulmenti; sigu-
rante; supape, etc.) la pretul total de 3.784 
euro; 8. stoc materiale auxiliare (bara 
grafit; ciocan cauciuc; piatra polizor; 
sarma legat, etc.) la pretul total de 2.971 
euro; 9. stoc materii prime (activator 
500TI; disc abraziv; pasta aluminium; 
sulfat de magneziu; sulfat de bariu, etc.) la 
pretul total de 1.688 euro. II. Bunuri de 
natura mijloacelor fixe si obiecte de 
inventar la pretul total de 2.317.750 euro, 
fara TVA: 1. Mijloace fixe (cuptor trata-
ment calire dinte; masina de impuscat 
miezuri bicor; masina de miezuit tip 
carusel; cuptor TT cu vatra mobile; rame 
formare; instalatie de sablat tip Schlick 
LS; cuptor uscat miezuri; instalatie de 
regenerat nisip; linie formare L3; instalatie 
de vopsit; amestecator minimixer; moder-
nizare linii; masina de sablat cu alice; linie 
de formare in forme fara rame; moderni-
zare centrala ventilatie; masina amestecat 
pulbere; instalatie topire inductie; baterii 
cuptoare; cuptoare cu arc; strunguri; 
spectro analitic, etc.) la pretul total de 
2.151.387 euro; 2. Obiecte inventar 
gestiune SDV (universal strung; sublere; 
burghie; rafturi metalice; dulapuri meta-
lice; freze; polizor pneumatic; masini 
gaurit; strunguri; poduri rulante, etc.) la 
pretul total de 43.242 euro; 3.  Obiecte 
inventar gestiune hala monobloc (poli-
zoare; trusa sudura; ciocan de abataj, etc.), 
la pretul total de 2.703 euro; 4. Obiecte 
inventar gestiune modele (placi portmodel; 
placi pormodel linia 1, 2; rame, etc.) la 
pretul total de 8.628 euro; 5. Obiecte 
inventar gestiune turnare centrifugala 
(masina turnat centrifugal; amestecat 
vopsea. Etc.), la pretul total de 465 euro; 6. 
Obiecte inventar gestiune linii grele (eleva-
toare; poduri rulante; macara pivotanta, 
etc.), la pretul total de 35.854 euro; 7. 
Obiecte inventar gestiune linii usoare 
(polizor; toba curatire; cale rulare  trans-
port; rame formare, etc.), la pretul total de 
46.515 euro; 8. Obiecte inventar gestiune 
elaborare (oale turnare; system racier 
cuptor; poduri rulante, etc.) la pretul total 
de 13.743 euro; 9. Obiecte inventar 
gestiune cantina (masini gatit; pahare; 
farfurii; oale, etc.) la pretul total de 301 
euro; 10. Obiecte inventar gestiune CTC 
(strunguri; micrometru, etc.) la pretul total 
de 2.250 euro; 11. Obiecte inventar 
gestiune garaj (trusa ADR; polizor 
unghiular) la pretul total de 97 euro; 12. 
Obiecte inventar gestiune protectie civila 
(cap sirena; targi sanitare etc.) la pretul 
total de 10 euro; 13. Obiecte inventar 
gestiune administrativ (dulap metallic; 
casa bani; scaune, birou; copiator, etc), la 
pretul total de 1.080 euro; 14. Obiecte 
inventar gestiune mecano energetic (boiler 
apa; convrtizor sudura; electropalan; 
menghina; nivela lase; poduri rulante, etc.) 
la pretul total de 11.454 euro. Lista 
completa a bunurilor, poate fi consultata 
pe site-ul lichidatorului judiciar www.
andreiioan.ro. Licitatia se va tine in data 

de 01.08.2018 ora 11:00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia 
se va tine in data de 02.08.2018, 
03.08.2018, 06.08.2018, 08.08.2018, 
10.08.2018, 13.08.2018, 15.08.2018, 
17.08.2018, 20.08.2018, 22.08.2018, 
24.08.2018, 27,08.2018, 29.08.2018, 
31.08.2018, 03.09.2018, 05.09.2018, 
07.09.2018. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul lichidatorului 
judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 
de ore inaintea datei tinerii licitatiei. 
Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului judiciar. Telefon/fax: 
0244597808; email:office@andreiioan.ro; 
mobil: 0723357858; www.andreiioan.ro.

l S.C. VERONICA’95 S.A. Constanta, 
B-dul Al. Lapusneanu nr. 107, bloc LV.40, 
sc. B, ap.22.J 13/2299/1995, CUI RO 
7657424. Convocare. Subsemnatul, 
Dumbrava Stefan Ciprian, in calitate de 
administrator unic al societatii Veronica’95 
S.A., convoaca adunarea generala ordinara 
a actionarilor Societatii Veronica’95 - 
S.A.(“Societatea”), persoana juridica 
romana, cu sediul in Constanta, B-dul 
Alexandru Lapusneanu nr. 107, bloc LV. 
40, sc. B, ap. 22, judetul Constanta, inregis-
trata la O.R.C. de pe langa Tribunalul 
Constanta sub nr. J13/2299/1995, avand 
CUI RO 7657424, in data de 29.08.2018, 
Adunarea Generala Ordinara la ora 12,00, 
la sediul societatii din Constanta, b-dul 
Alexandru Lapusneanu nr. 107, bloc LV. 
40, sc. B, ap. 22, judetul Constanta, cu 
urmatoarea ordine de zi: 1. Revocarea din 
functia de administrator a d-nului 
Dumbrava Stefan Ciprian; 2. Numirea in 
functia de administrator, pe o perioada de 
4 ani a d-nului Lupu Sorin. 3. Diverse. In 
cazul in care la data si la ora precizate se 
constata ca nu sunt indeplinite conditiile 
necesare pentru desfasurarea Adunarii 
Generale Ordinare, se convoaca o noua 
Adunarea Generala Ordinara, cu aceeasi 
ordine de zi si in acelasi loc, in data de 
30.08.2018, ora 12,00. La Adunarea Gene-
rala Ordinara  vor participa toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actionarilor la data 
de 10.08.2018, stabilita ca data de referinta. 
Actionarii pot participa la adunare direct 
sau prin mandatari imputerniciti cu 
procura speciala, ce se va depune la sediul 
societatii pana la data de 28.08.2018. 
Administrator Unic, Dumbrava Stefan 
Ciprian.

PIERDERI
l Pierdute Atestat ADR si Atestat profesi-
onal transport Marfa emise pe numele 
Tudose Ioan Ovidiu. Le declar nule.

l Pierdut Certificat profesional CPC, 
Certificat ADR şi Card tahograf, pe 
numele Florea Marian, din Piteşti, eliberate 
de A.R.R. Argeş. Se declară nule.

l Pierdut Atestat profesional transport 
Marfa emis pe numele Petrescu Lorin 
Grigore. Il declar nul.

l Subscrisa, Growing Business S.R.L., 
persoană juridică română, cu sediul social 
în Municipiul Bucureşti, str. Remus, nr. 1-3, 
et. 5, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/7633/2017, având CUI 
37634082, declar pierdut şi nul certificatul 
de înregistrare.

l Pierdut ecuson taxi al PFA Nedelcu 
Marian cu nr. 616 emis de PMB. Îl declar 
nul.

MATRIMONIALE
l Domn 70 ani, situație bună, caut 
doamnă  serioasă, fără vicii, fără obligații, 
cu pensie, pentru a petrece impreună restul 
vieții.  tel. 0722.337425.


