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OFERTE SERVICIU
l Caut sudori autorizați în sudură alumi-
notermică la șine de cale ferată pentru 
Germania, 12 euro/oră și cazare. 
Tel.0049.1517.5813.877.

l Bellinea SRL, cu sediul în jud.Sălaj, 
Zalău, strada Fabricii, nr.10, angajează 
muncitor necalificat la asamblarea și 
montarea pieselor. CV-urile se pot depune 
la sediul firmei. Informații la telefon: 
0040.260.618.101.

l  SC Ilozelli SRL, cu sediul în Florești, 
Jud.Cluj, angajează pe postul de lucrător 
comercial: persoană responsabilă, dina-
mică, orientată spre nevoile clientului. 
Oferim: stabilitate, pachet salarial 
atractiv, mediu de lucru plăcut. CV-urile 
se depun pe adresa: torrymilanocluj@
yahoo.com, până la data de 12 februarie 
2019. Pentru detalii, ne puteți contacta la 
nr. de telefon: 0740.277.272.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, Pta. 
Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual de 
executie vacant la Cantina socială: 1. 
Bucătar– 1 post. Condiții de participare: 
- studii: 10 clase; - certificat calificare 
bucatar; - fara vechime in specialitate. 
Concursul se va desfășura la sediul din 
Piața. Eroilor nr. 1A, astfel: • înscrierile se 
fac în perioada 11 - 22.02.2019 intre orele 
9.00 - 14.00; • proba scrisă va avea loc în 
data de 04.03.2019 ora 9.30; • proba 
interviu va avea loc în data de 06.03.2019 
ora 9.30. Dosarele de înscriere se depun la 
registratura instituției din Pța. Eroilor nr. 
1A si trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr. 286/2011, actualizată. Condițiile de 
participare sunt afișate la sediul instituției 
și pe site-ul www.asscploiesti.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la comparti-
ment Resurse Umane - tel. 0740178780 
sau 0244511137 tasta 120.

l Primăria Comunei Oarja, Judeţul 
Argeș, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcţiei publice vacante, după cum 
urmează: 1.  Şef birou, clasa I, grad profe-
sional II, în cadrul Biroului Poliție Locală. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func-
ţionarilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcţiei publice sunt: 
1. Şef birou, clasa I, grad profesional II în 
cadrul Biroului Poliție Locală: - studii 
universitare absolvite cu diplomă de 
licență, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licență sau echivalentă în domeniul Ştiin-
ţelor Juridice sau Ştiinţelor Administra-
t ive ;  -  s tud i i  de  mastera t  sau 
postuniversitare în domeniul administra-
ţiei publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice; - vechime în specialitatea studi-
ilor 5 ani; - posesor permis de conducere 
categoria B; - apt din punct de vedere 
psihologic pentru a deţine și folosi arme și 
muniţii (aviz psihologic). Concursul se va 
organiza conform calendarului următor: 
Termenul limită pentru depunerea dosa-
relor - 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial; - 
18.03.2019, ora 10:00: proba scrisă; - 
20.03.2019, ora 10:00: proba interviu. 
Locaţia de desfășurare a concursului: 
comuna Oarja, sediul Primăriei Oarja. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008 și  condi-
ţiile specifice enumerate mai sus. 
Coordonate de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs: - Primăria Comunei 
Oarja, comuna Oarja, str. Primăriei 
nr.459, telefon/fax: 0248/660.341, email: 
primarie@oarja.cjarges.ro. Bibliografia și 
relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Oarja, din comuna 
Oarja,  str. Primăriei, nr.459, telefon 
0248/660.341.

l Academia Română -Filiala Timișoara, 
cu sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, 
nr.24, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
de: 1 post contabil șef, cu normă întreagă, 
pe durată nedeterminată, în cadrul Biro-
ului Financiar, Contabilitate de la Filiala 
Timișoara a Academiei Române, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
05.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 11.03.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii economice: -superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
studii ciclul I Bologna completat cu ciclul 
II; -certificat SEC; -vechime în muncă: 
minim 10 ani, din care cel puțin 5 ani în 
domeniul de contabilitate în instituții 
bugetare. Competențe/cunoștințe: 
-competențe Microsoft Office, precum și 
programe de gestiune și contabilitate; 
-experiența în funcția de contabil șef 
constituie un avantaj; -cunoștințe în 
domeniul legislației contabile, achizițiilor 
publice și resurselor umane. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Academiei 
Române -Filiala Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, 
parter, cam.18, Biroul de Resurse Umane. 

Relaţii suplimentare la sediul Academiei 
Române -Filiala Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, 
parter, cam.18, persoană de contact: 
Alexandra Gheran, telefon: 0739.947.775.

l Şcoala Gimnazială Comuna Livezile, 
cu sediul în localitatea Livezile, nr.196-
197, judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de muncitor, 1 post, 0,5 normă, 
conform HG nr.286/23 .03 .2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 05.03.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 05.03.2019, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: medii; -vechime: 
nu se solicită; -capacitate deplină de exer-
cițiu; -cetăţenie română și domiciliul stabil 
în România. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Comuna Livezile. Relaţii 
suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale 
Comuna Livezile, persoană de contact: 
Dăl inesc  Daniel  Liviu,  te lefon: 
0256.415.808, fax: 0256.415.808, e-mail: 
scoala.livezile@yahoo.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Teleorman, cu sediul în locali-
tatea Drăgănești-Vlașca, str.București, 
nr.1, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de expert achiziţii publice: 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 05.03.2019, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 05.03.2019, ora 
14.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -absolvent de studii supe-
rioare economice, cu examen de licenţă 
sau de diplomă; -vechime minim 5 ani în 
domeniul achiziţiilor publice; -certificat de 
competenţă recunoscut pentru ocupaţia 
expert achiziţii publice; -cunoștinţe utili-
zare SEAP. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul SCDA Teleorman. Relaţii supli-
mentare la sediul SCDA Teleorman, 
persoană de contact: Gîgiu Emilia, 
telefon: 0763.629.882, e-mail: scda.tr@
gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Teleorman, cu sediul în locali-
tatea Drăgănești-Vlașca, str. București, nr. 
1, judeţul Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de auditor: 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
05.03.2019, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 05.03.2019, ora 12.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-absolvent de studii superioare economice, 
cu examen de licenţă sau de diplomă; 
-experienţă minim 5 ani în domeniul 
economic; -atestat de auditor. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul 

SCDA Teleorman, persoană de contact: 
Gîgiu Emilia, telefon: 0763.629.882, 
e-mail: scda.tr@gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Teleorman, cu sediul în locali-
tatea Drăgănești-Vlașca, str.București, 
nr.1, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de contabil: 1 post, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
06.03.2019, ora 12.00; -Proba interviu în 
data de 06.03.2019, ora 15.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-absolvent de studii superioare economice, 
cu examen de licenţă sau de diplomă; 
-vechime în specialitate: minim 5 ani; 
-cunoștinţe foarte bune de utilizare a 
calculatorului. 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 SCDA Teleorman. 
Relaţii suplimentare la sediul SCDA 
Teleorman, persoană de contact: Gîgiu 
Emilia, telefon: 0763.629.882, e-mail: 
scda.tr@gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Teleorman, cu sediul în locali-
tatea Drăgănești-Vlașca, str.București, 
nr.1, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de asistent de cerce-
tare știinţifică: 2 posturi, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
06.03.2019, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 06.03.2019, ora 13.00. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-absolvent de studii superioare în agricul-
tură, cu examen de licenţă sau de diplomă; 
-vechime în muncă: minim 2 ani; -cunoș-
tinţe foarte bune de utilizare a calculato-
rului. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
SCDA Teleorman. Relaţii suplimentare la 
sediul SCDA Teleorman, persoană de 
contact :  Gîg iu  Emi l ia ,  te lefon : 
0763.629.882, e-mail: scda.tr@gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Teleorman, cu sediul în locali-
tatea Drăgănești-Vlașca, str.București, 
nr.1, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de consilier juridic: 1 post, 
conform HG nr.286/23 .03 .2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 05.03.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 05.03.2019, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -absolvent de studii supe-
rioare juridice, cu examen de licenţă sau 
de diplomă; -experienţă minim 3 ani în 
domeniul juridic; -înscris în Colegiul 
Consilierilor Juridici. 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 SCDA Teleorman. 
Relaţii suplimentare la sediul SCDA 
Teleorman, persoană de contact: Gîgiu 
Emilia, telefon: 0763.629.882, e-mail: 
scda.tr@gmail.com.

l Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
Agricolă Teleorman, cu sediul în locali-
tatea Drăgănești-Vlașca, str.București, 
nr.1, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de secretară- asistent: 1 
post, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 06.03.2019, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 06.03.2019, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -absolvent de studii supe-
rioare de administraţie publică, cu 
examen de licenţă sau de diplomă; 
-vechime în muncă: minim 3 ani; -cunoș-
tinţe foarte bune de utilizare a calculato-
rului. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
SCDA Teleorman. Relaţii suplimentare la 
sediul SCDA Teleorman, persoană de 
contact :  Gîgiu  Emil ia ,  te lefon: 
0763.629.882, e-mail: scda.tr@gmail.com.

l Agenția Română de Salvare a Vieții 
Omenești pe Mare, cu sediul în localitatea 
Constanța, Incinta Port, dana 78, jud.
Constanța, organizează concurs, conform 
HG nr.286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante: Grup Nave: -Şef 
mecanic maritim- 1 post; -Ofițer mecanic 
maritim- 1 post; -Timonier maritim- 6 
posturi; -Motorist maritim- 5 posturi; 
-Marinar maritim- 1 post; -Fitter maritim- 
1 post. Condiții specifice de ocupare a 
posturilor: Şef mecanic maritim- 1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
Specialitate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: - posesor brevet pentru 
funcția de șef mecanic maritim (brevet 
valabil pentru o perioadă de minim 1 an 
de zile de la data depunerii dosarului); 
-valabilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an; Vechime necesară în funcție: 
minim 12 luni îmbarcare pe nave mari-
time (conform foii matricole eliberată de 
ANR). Ofițer mecanic maritim- 1 post: 
Nivelul studiilor: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
Specialitate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: -posesor brevet pentru 
funcția de ofițer mecanic maritim (brevet 
valabil pentru o perioadă de minim 1 an 
de zile de la data depunerii dosarului); 
-valabilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an; Vechime necesară în funcție: 
minim 12 luni îmbarcare pe nave mari-
time (conform foii matricole eliberată de 
ANR). Timonier maritim- 6 posturi: 
Nivelul studiilor: studii medii sau gene-
rale, Specialitate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: -posesor certificat de 
competență pentru funcția de timonier 
(certificat valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar, minim 1 an; Vechime necesară în 
funcție: minim 12 luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole eliberată 
de ANR). Motorist maritim- 5 posturi: 
Nivelul studiilor: studii medii sau gene-
rale. Cerințe specifice: -certificat de 
competență pentru funcția de motorist 
(certificat valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar, minim 1 an; Vechime necesară în 
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funcție: minim 12 luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole elibe-
rată de ANR). Marinar maritim- 1 post: 
Nivelul studiilor: studii medii sau gene-
rale. Cerințe specifice: -certificat de 
competență pentru funcția de marinar 
(certificat valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de 
marinar, minim 1 an; Vechime necesară în 
funcție: minim 12 luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole elibe-
rată de ANR). Fitter maritim- 1 post: 
Nivelul studiilor: studii medii sau gene-
rale. Cerințe specifice: -certificat de 
competență pentru funcția de fitter (certi-
ficat valabil pentru o perioadă de minim 1 
an de zile de la data depunerii dosarului); 
-valabilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an; Vechime necesară în funcție: 
minim 12 luni îmbarcare pe nave mari-
time (conform foii matricole eliberată de 
ANR). Data-limită pentru depunerea 
dosarelor: 25.02.2019, ora 16.00; 1.Selecția 
dosarelor de înscriere: 26.02.2019; 2.Proba 
scrisă: 05.03.2019, la ora 08.30; 3.Probă 
practică: 11.03.2019, la ora 08.30; 4.
Afișare rezultate finale: 13.03.2019, la ora 
16.00. Depunerea dosarelor de concurs se 
va face la sediul ARSVOM, Incinta Port 
Constanța, dana 78, tel.0241.601.878. 
Tematica, bibliografia și rezultatele finale 
ale probelor de concurs se vor afișa la 
sediul unității și pe pagina oficială: 
arsvom@intersat-telecom.ro.

l Concurs pentru ocuparea funcţiilor de 
Director Medical și Director de Îngrijiri: 
Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” organizează, în 
conformitate cu prevederile O.M.S. 
284/2007 cu modificările și completările 
ulterioare organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii specifice 
comitetului director: -Director medical- 1 
post; -Director de îngrijiri- 1 post; 
Concursul/ examenul va avea loc la sediul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. 
Alexandru Obregia”, Şos. Berceni nr.10, 
Sector 4, București. La concurs/ examen 
se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, 
cumulativ, criteriile generale și specifice: 
A. Criterii generale:  a) au domiciliul 
stabil în România; b) nu au fost condam-
naţi definitiv pentru savârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care i-ar face incom-
patibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c) 
au o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; d) nu au vârsta de pensio-
nare, conform prevederilor legale în 
vigoare. B. Criterii specifice: 1. Director 
medical: a) Sunt absolvenţi de învăţământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă 
de licenţă sau echivalenta în domeniul 
medicină, specializarea medicină; b) Sunt 
confirmaţi cel puţin medic specialist; c) 
Au minimum 5 ani vechime în speciali-
tatea respectivă; 2. Director de îngrijiri: a) 
Sunt asistenţi medicali generaliști  princi-
pali; b) Au cel puţin 2 ani vechime ca 
asistenţi medicali generaliști principali; c) 
Sunt absolvenţi de învăţamânt universitar 

de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/ absolvire. În cadrul spitalelor de 
specialitate care asigură asistenţă medi-
cală într-o singură specialitate, prin 
excepţie de la lit.B pct.2, la concursul 
pentru ocuparea postului de director de 
îngrijiri pot participa și asistenţi medicali/ 
moașe în specialitatea unităţii sanitare 
respective, care au cel puţin 2 ani vechime 
ca asistenţi medicali/ moașe principali și 
sunt absolvenţi de învăţământ universitar 
de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/ absolvire. C) Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină următoarele 
documente: a) Cererea de înscriere; b) 
Copie după actul de identitate; c) Copie 
după diploma de licenţă sau de absolvire, 
după caz; d) Copie după certificatul de 
medic specialist  pentru director medical 
sau Copia certificatului de absolvire a 
examenului de grad principal pentru 
directorul de îngrijiri; e) Curriculum 
vitae; f) Adeverinţa care atestă vechimea 
în gradul profesional sau în specialitatea 
studiilor, după caz; g) Cazierul judiciar; h) 
Declaraţia pe proprie răspundere că nu a 
desfășurat activităţi de poliţie politică, așa 
cum este definită prin lege; i) Adeverinţa 
medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de 
către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate; j) 
Proiectul de specialitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de înscriere la concurs 
până la data de 25.02.2019, ora 15.00 la 
Serviciul Resurse Umane. Copiile de pe 
actele prevăzute mai sus se prezintă înso-
ţite de documentele originale, care se 
certifică pentru conformitate cu originalul 
de către secretarul comisiei de concurs. 
Concursul/ examenul cuprinde următoa-
rele probe de evaluare: -Test- grilă de 
verificare a cunoștinţelor din legislaţia 
specifică postului; -Susţinerea proiectului 
de specialitate pe o temă din domeniul de 
activitate al postului; -Interviul de 
selecţie. Calendarul desfășurării concur-
sului/  examenului :  •12.02.2019- 
25.02.2019 ora 15.00  Perioada depunerii 
dosarelor de înscriere a candidaţilor; 
•26.02.2019- Verificarea dosarelor candi-
daţilor; •26.02.2019 ora 15.00- Afişarea  
rezultatului selecţiei dosarelor  de 
concurs; •27.02.2019 ora 15.00- Depu-
nerea contestaţiilor privind rezultatul 
selecţiei  dosarelor de înscriere; 
•28.02.2019 ora 15.00- Afişarea rezulta-
telor contestaţiilor depuse privind rezul-
tatul selecţiei dosarelor de înscriere; 
•05.03.2019  ora 9.00- Desfăşurarea 
probei  scrise -test grilă de verificare a 
cunoștinţelor din legislaţia specifică 
postului; •05.03.2019 ora 15.00- Afişarea 
rezultatelor la  proba scrisă; •06.03.2019 
ora 15.00- Depunerea contestaţiilor 
privind rezultatul la proba scrisă;  
•07.03.2019 ora 15.00- Afişarea rezulta-
telor la contestaţiile depuse privind rezul-
tatul la proba scrisă; •08.03.2019 ora 
10.00- Susţinerea proiectului/ lucrării de 
specialitate; •08.03.2019 ora 13.00- Inter-
viul de selecţie; •08.03.2019 ora 15.00- 
Afişare rezultate concurs;  •11.03.2019 
ora 15.00- Depunerea contestaţiilor 
pr iv ind rezul tatul  concursului ; 
•12.03.2019- Afişarea rezultatului final al 
concursului în urma contestaţiilor.  
Temele pentru proiectul/ lucrarea de 
specialitate, structura proiectului/ lucrării 
de specialitate și bibliografia de concurs se 

afișează la sediul Spitalului Clinic de 
Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” 
Şos. Berceni Nr.10, Sector 4, București și 
pe site-ul spitalului https://spital-obregia.
ro. Relaţii suplimentare se obţin la Servi-
ciul RUNOS tel. 021.334.42.66 int. 319.

l ICDIMPH -Horting scoate la concurs, 
conform HG nr.286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare, un post de șef 
birou gr.II, birou financiar -contabilitate, 
funcţie contractuală de conducere, 
vacantă, pe o perioadă de 1 an cu posibili-
tate de prelungire. Condiţii specifice: -să 
fie absolvent studii superioare economice, 
specializare contabilitate și informatică de 
gestiune;  -să deţină cunoștinţe cu privire 
la contabilitatea și gestiunea instituţiilor 
publice; -vechime în muncă minim 15 ani; 
-vechime în funcţie de conducere de 
minim 1 an; -vechime în specialitate 
minim 3 ani. Dosarele pentru concurs se 
depun în perioada 11.02.2019 -22.02.2019, 
la sediul ICDIMPH-HORTING -secreta-
riatul instituţiei, str.Drumul Gilăului 5N, 
sector 4, București. Concursul va 
cuprinde următoarele etape:  -25.02.2019  
afișare selecţie dosare; -26.02.2019 contes-
taţiile privind rezultatul selecţiei dosa-
relor;  -27.02.2019 afișarea rezultatelor 
contestaţiilor la selecţia dosarelor;  
-11.03.2019 ora 10 -interviu; -11.03.2019 
ora 11 -proba scrisă;  -12.03.2019 afișare 
rezultate probă scrisă și interviu; 
-13.03.2019 contestaţiile privind rezulta-
tele la proba scrisă și interviu; -14.03.2019 
afișare rezultate finale. Relaţii suplimen-
tare privind concursul se pot obţine de la 
compartimentul resurse umane, tel. 
0214603440  și accesând pagina oficială.

l În conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Guvernului nr. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, Institutul 
de Stat pentru Testarea și Înregistrarea 
Soiurilor anunţă scoaterea la concurs în 
data de 05 martie 2019, ora 10:00 -proba 
scrisă și interviul -care se va stabili ulte-
rior de către comisie, conform prevede-
rilor legale, după perioada contestaţiilor, a 
următoarelor posturi aferente unor 
funcţii contractuale de execuţie vacante: 
-1 post de referent IA - Serviciul financi-
ar-contabilitate, CFP și achiziții publice. 
Compartiment financiar-contabilitate; -1 
post de muncitor calificat I -Centrul 
pentru Testarea Soiurilor Negrești, 
Judeţul Vaslui; -1 post de muncitor cali-
ficat I -Centrul pentru Testarea Soiurilor 
Sibiu, Judeţul Sibiu; -1 post de muncitor 
calificat I -Centrul pentru Testarea Soiu-
rilor Turda, Judeţul Cluj; -1 post de 
muncitor calificat II -Centrul pentru 
Testarea Soiurilor Inand, Judeţul Bihor; 
-1 post de muncitor calificat IV -Centrul 
pentru Testarea Soiurilor Ovidiu, Judeţul 
Constanța; Condiţii specifice prevăzute în 
fișa postului pentru postul de referent IA: 
-Studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalau-
reat în domeniul economic; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: Minimum 7 ani. Condiţii speci-
fice prevăzute în fișa postului pentru 
posturile de muncitor calificat I, II și IV: 
-Studii medii/ generale absolvite cu 
diplomă; -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului. Concursul 
va avea loc la sediul Institutului de Stat 
pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 
din Bd. Mărăști nr. 61, Sector 1, Bucu-

rești, în data de 05 martie 2019, ora 10:00 
-proba scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului, respectiv în 
perioada 11.02.2019 –22.02.2019 la secre-
tarul comisiei de concurs, doamna Martin 
Mariana -consilier. Bibliografia, condiţiile 
generale și specifice de participare, 
precum și actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul 
I.S.T.I.S. și afișate la sediul I.S.T.I.S. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
nr. de tel: 021/3184380.

l Editura Academiei Române, cu sediul în 
Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucu-
rești, scoate la concurs, la sediu, în data de 
5.03.2019 (ora 11 proba scrisă și ora 13 
interviu):  -1 post redactor (S) I. Cerinţele 
postului: absolvent studii superioare (cu 
diploma de licenţă) specialitate filologie, 
cunoașterea limbii engleze/ franceze nivel 
avansat; experienţă în specialitatea studi-
ilor minim 3 ani; cunoștinţe operare PC; 
capacitate de adaptare, comunicare, lucru 
în echipă. -1 post redactor (S) I. Cerinţele 
postului: absolvent studii superioare (cu 
diploma de licenţă) specialitate biologie, 
cunoașterea limbii engleze/ franceze nivel 
avansat; experienţă în specialitatea studi-
ilor minim 3 ani; cunoștinţe operare PC; 
capacitate de adaptare, comunicare, lucru 
în echipă. -1 post redactor (S) II. Cerinţele 
postului: absolvent studii superioare (cu 
diploma de licenţă), cunoașterea limbii 
engleze/ franceze nivel avansat; experienţă 
în specialitatea studiilor minim 3 ani;  
cunoștinţe operare PC;  capacitate de 
adaptare, comunicare, lucru în echipă. -1 
post referent specialiate (S) II. Cerinţele 
postului: absolvent studii superioare (cu 
diploma de licenţă), experienţă în speciali-
tate: minim 3 ani, cunoștinţe de operare 
PC, capacitate de adaptare comunicare, 
cunoașterea legistaţiei specifice. Dosarele 
de concurs se primesc la Biroul Resurse 
Umane al Editurii Academiei Române 
până la data de 25.02.2019, ora 14. Condi-
țiile de participare, relații suplimentare, 
bibliografie, se pot obține zilnic între orele 
10-14, la telefon 021/3188106, interioarele 
2119 sau 2125, sau la sediul Editurii 
Academiei Române (aripa Est), etajul 1, 
camera 1276, secretariat director, și camera 
1211, contabil șef Ion Prică.

CITAŢII
l Numita Bradea Marioara, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Cristian, 
str. Lungă nr. 108, jud. Brașov, este citată 
la Judecătoria Brașov pe data de 
19.03.2019, ora 09.00, sala J1, în calitate 
d e  p â r â t ă  î n  D o s a r u l  C i v i l 
nr.18395/197/2018, reclamantă  fiind SC 
Genica SRL.

l Pârâţii Dobai Ilona, Rakosi Andreas, 
Gyrkis Maria și Kertesz Mihail, sunt citaţi  
la Judecătoria Rupea, dosar nr. 
1929/293/2018, cu termen de judecată la 
12.03.2019, având ca obiect uzucapiune, 
reclamant Antal Gh. Mihail.

l SC Alltir Spedition SRL, cu sediul în 
comuna Ionești, sat Ionești, nr.32, jud.
Vâlcea, identificată cu J38/61/2014, CUI: 
RO32741959, este chemată în judecată la 
Judecătoria Drăgășani, camera Sala 1, 
Complet Civil C8, în data de 14.03.2019, 
ora 08.30, în calitate de pârât, în proces cu 

SC Nurvil Tuning SRL, în calitate de 
reclamant, în dosarul nr.2685/223/2018, 
având ca obiect -cerere cu valoare redusă.

l Numitul Ostafe Paul este citat pentru 
termenul din 5 martie 2019 la Judecătoria 
Dărăbani în calitate de parat în dosarul 
de divorț 41/217/2018, reclamanta fiind 
Ostafe Argentina.

DIVERSE
l Cabinetul individual de insolvenţă 
Brănici Marius, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei SC Pety Arnos SRL- 
in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul social în Str.Țărăncuței, nr.19, 
modul 2A, mun.Fălticeni, jud.Suceava, 
organizează selecție de oferte pentru 
angajare evaluator în vederea evaluării 
bunurilor aflate în  patrimoniul societății. 
Ofertele se pot depune până în data de 
20.02.2019, ora 12.00. Detalii tel. 
0745.821.068.    

l Judecătoria Sector 3 București -Secția 
Civilă. Dosar nr.13889/301/2011. Sentința 
civilă nr.9197, pronunțată la data de 
13.06.2013. Pentru aceste motive în numele 
legii hotărăște: Admite în parte acţiunea 
formulată de reclamanta Jacob Andra 
Letitia, cu domiciliul în București, sector 3, 
str.Prisaca Dornei, nr.8, bl.D6, sc.1, et.1, 
ap.27, în contradictoriu cu pârâtul Jacob 
Marvin Chandra, cu domiciliul în India 
(South), 625 Sharon nr.28, Th Main BTM 
Layout 2nd, Stage, oraș Bangalore, statul 
Karnataka, citat și prin afișare la ușa 
instanţei și într-un ziar de largă circulaţie și 
Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei 
Sector 3 București, cu sediul în București, 
sector 3, str.Parfumului, nr.2-4. Declară 
desfăcută căsătoria părților încheiată la 
data de 18.08.2006 și înregistrată la Amba-
sada României la New Delhi -India, sub 
nr.10, din culpă comună. Reclamanta reia 
numele anterior căsătoriei, de Larionescu. 
Stabilește ca autoritatea părintească în ceea 
ce privește minorul Jacob Daniel, născut la 
data de 18.05.2007, să se exercite de recla-
mantă în mod exclusiv. Stabilește locuinţa 
minorului Jacob Daniel, născut la data de 
18.05.2007, la reclamantă. Obligă pârâtul 
să plătească în favoarea minorului Jacob 
Daniel, născut la data de 18.05.2007, suma 
de 187,5Lei lunar, cu titlu de pensie de 
întreţinere, cu începere de Ia data pronun-
ţării hotărârii și până la majoratul copi-
lului, sumă indexabilă trimestrial cu rata 
inflaţiei. Cu apel în 30 de zile de la comuni-
care. Comunicări legale conf.art.619 al.6 
C.p.c. Pronunţată în ședinţă publică, azi, 
13.06.2013. Președinte, Mădălina Muscalu. 
Grefier, Doina Ispas.

l Societatea Rangriz SRL, titular al 
activităţii „Fabricarea vopselelor, lacu-
rilor, cernelii tipografice și masticurilor” 
-cod CAEN 2030, la adresa: Şos.Olteniței, 
nr.195, localitatea Popești-Leordeni, jud.
Ilfov, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a reauto-
rizării autorizaţiei de mediu pentru activi-
tate. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii pot 
fi consultate la sediul APM Ilfov, str.Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, București, tel./fax: 
430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-13.00, 
vineri, 9.00-12.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.
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l Persoană fizică, Moldovanu Aurel, în 
calitate de titular, anunţă publicul inte-
resat asupra declanşării etapei de Infor-
mare şi consultare a publicului cu privire 
la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, 
conform Ordinului 2701/30.12.2010, 
pentru: Plan Urbanistic de Detaliu: 
Construire a unei locuințe semicolective, 
str.Voievod Gelu, nr.25B, loc.Cluj-Napoca, 
jud.Cluj.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoştință celor interesați că 
petenții, MÂNDRU PETRICĂ, MÎNDRU 
CIPRIAN GHEORGHE şi SAVA STELA 
ANA, au solicitat Judecătoriei Braşov să se 
constate că au dobândit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate asupra cotei de 8/32 
din imobil- teren- casă de patră situat în 
localitatea Zizin înscris în CF 107140 
Tărlungeni (nr. CF vechi 434 Zizin), nr. top 
200/2 pe numele Cojan Viorica, respectiv 
să se dispună înscrierea în CF 107140 
Tărlungeni nr. top 200/2 asupra cotei de 
teren a dreptului de proprietate pe numele 
petenților. Persoanele interesate sunt invi-
tate să facă opoziție la cererea formulată 
de petenții:  Mândru Petrică, Mîndru 
Ciprian Gheorghe şi Sava Stela Ana la 
Judecătoria Braşov în termen de 30 de zile 
de la data afişării şi publicării prezentei 
somații cu mențiunea că instanța va păşi la 
judecarea cererii, în cazul în care nu se va 
formula opoziție. Somația face parte inte-
grantă din încheierea pronunțată la data 
de 30.01.2019 în dosarul civil nr. 
24377/197/2018, cu termen de judecată la 
data de 13.03.2019. Prezenta se publică 
spre afişare la Primăria comunei Tărlun-
geni jud. Braşov, la sediul Judecătoriei 
Braşov şi al OCPI Braşov.

l Emisă în temeiul art.130 din Decre-
tul-Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin încheierea de şedinţă din data de 06 
februarie 2019, privind cererea înregistrată 
sub dosar nr. 86/246/2019, al Judecătoriei 
Ineu, formulată de petenta, Mircea Lidia, 
domiciliată  în sat  Drauţ, nr. 26, com. 
Tîrnova, jud. Arad, cu domiciliul procesual 
ales la Cabinet de Avocat Truţ Adriana, cu 
sediul în localitatea Seleuş, nr. 202, jud. 
Arad, prin care solicită să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în sat Drauţ, nr. 26, com. 
Tîrnova, înscris în CF nr. 305593 a locali-
tăţii Tîrnova (CF vechi 758 Drauţ) cu nr. 
top. 229-230/a, compus din casa (neeviden-
ţiată în CF), curte şi grădină în suprafaţă 
de 864 mp,  prin uzucapiunea de 20 de ani 
de la moartea proprietarilor tabulari de 
sub Bl, B2, B3 şi B4, defuncţii Butar 
Gheorghe, Butar Flora, Gherda Gheorghe 
şi Gherda Nesie, pe titlu de uzucapiune, 
folosind imobilul de peste 20 de ani, 
paşnic, public, continuu şi sub nume de 
proprietar, în temeiul art.28 din Decretul 
Lege 115/1938. Prezenta somaţie se 
afişează timp de o lună la sediul instanţei 
şi la sediul primăriei în raza căreia se află 
imobilul şi se publică într-un ziar de largă 
răspândire, timp în care toţi cei interesaţi 
au posibilitatea să depună DE ÎNDATĂ 
opoziţie la Judecătoria Ineu, întrucât in 
caz contrar, în termen de o lună de la 
ultima afişare sau publicare se va proceda 
la analizarea cererii atenţilor cu privire la 
constatarea dreptului lor de proprietate.

l Prin cererea înregistrată sub dosar nr. 
2285/246/2018, reclamanta Baltag 
Mariana în contradictoriu cu pârâtul 
Muntean Gheorghe, solicită înscrierea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului identificat situat în 
comuna Seleuş, nr. 174, înscris în CF nr. 
300136 Seleuş (CF vechi 1188 Seleuş) cu 
nr. top. 591-592/a compus din casă, curte 
şi grădină în suprafață de 1439 mp., 
asupra căruia figurează ca şi proprietar 
tabular întabulat sub B5, B6 şi B7, 
defuncții Branc Sofia, decedată la 
29.10.1997 şi Muntean Gheorghe, decedat 
la data de 21.01.1993. În urma acesteia, în 
baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, sunt somați toți cei interesați 
DE ÎNDATĂ să înainteze opoziție la 
Judecătoria Ineu deoarece, în caz contrar, 
în termen de o lună de la această ultimă 
publicare de va proceda la soluționarea 
cererii. Prezenta somație se va afişa timp 
de o lună la avizierul Judecătoriei Ineu şi 
la Primăria comunei Seleuş.

LICITAŢII
l S.C. Francigrin S.R.L. - în insolventa 
anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunului mobil, reprezentand - autoutilitară 
betonieră MAN, având număr de identifi-
care WMAF130676M121221, nr. omolo-
gare B4MA561111B98R1 şi număr de 
înmatriculare TM 12 NKY - pret 14.450 lei 
+ TVA. Pretul de pornire al licitatiei este 
50 % din pretul de evaluare + T.V.A. Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 19.02.2019, orele 12.30, la 
sediul ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et. 2, ap. 21, jud. Caras - Severin.

l Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică, conform Regulamentului de 
valorificare nr. 2989/16.05.2017, aprobat 
în cadrul Adunării Generale a Credito-
rilor din data de 29.05.2017, bunurile 
imobile absolut indispensabile exploatării, 
aparţinând  debitoarei MOLDOMIN SA, 
împreună cu transferul drepturilor 
dobândite şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare sunt 
cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi 
achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, 
Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, fax: 0040-
364-412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia 
se va desfăşura în data de 04 Martie 2019, 
de la ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu în dosarul nr. 1318/111/2018 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a 
II-a Civilă, privind pe debitoarea Agro 
Cold Technik SRL, CUI 35075952, 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J5/1579/2015, îi notifică pe 
toți creditorii debitoarei privind faptul că 
prin hotărârea nr.19/2019 din data de 
10.01.2019 pronunțată de Tribunalul 
Bihor, în dosarul nr.1318/111/2018 s-a 

dispus începerea procedurii falimentului 
față de societatea debitoare mai sus 
menționată, în temeiul art.145 alin.(2) 
lit.F din Legea 85/2014. Prin hotărârea 
amintită s-a fixat termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
țelor născute în cursul procedurii la data 
de 25.02.2019, termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea şi publi-
carea tabelului suplimentar la data de 
08.03.2019, termenul limită de întocmire 
a tabelului definitiv consolidat la data de 
03.04.2019. Lichidatorul judiciar provi-
zoriu a convocat şedința adunării credito-
rilor pe data de 21.03.2019, la ora 14:00, la 
sediul acestuia din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea de 
zi urmând a fi: confirmarea lichidatorului 
judiciar provizoriu, aprobarea onorariului 
acestuia şi desemnarea comitetului credi-
torilor.

l Consiliul Local al Comunei Şendreni, 
cu sediul în sat Şendreni, str.Principală, 
nr.100, comuna Şendreni, jud. Galaţi, 
cod fiscal: 3553269, număr telefon: 
0236.826.375, nr.fax: 0236.826.375, 
adresă e-mail: sendreniinfo@yahoo.com, 
anunţă organizarea licitaţiei publice din 
data de 12 martie 2019, ora 10.00, pentru 
concesionarea imobilului (construcţie) cu 
suprafaţa construită de 118mp, din 
domeniul privat al comunei Şendreni, cu 
destinaţia de spaţiu comercial/prestări 
servicii/locuinţă. Imobilul (construcţie) 
cu suprafaţa construită de 118mp, din 
domeniul privat al comunei Şendreni, 
este identificat astfel: Nr.Crt.; Suprafaţa 
mp; Satul; Identificarea cadastrală, 
Număr carte funciară: 1.; 118; Şendreni; 
Intravilan sat Şendreni, Tarlaua 1, 
Parcela 1, CF 102544. Documentaţia de 
atribuire (instrucţiunile privind organi-
zarea şi desfăşurarea procedurii de 
concesionare, caietul de sarcini, instrucţi-
unile privind modul de elaborare şi 
prezentare a ofertelor) poate fi obţinută 
de cei interesaţi, prin depunerea la sediul 
Consiliului Local al Comunei Şendreni a 
unei solicitări în acest sens la Comparti-
mentul Secretar. Taxa pentru obţinerea 
unui exemplar din documentaţie de 
atribuire este 30Lei. Data-limită pentru 
înscrierea la licitaţia publică şi solicitarea 
clarificărilor este 11 martie 2019, ora 
16.00. Ofertele persoanelor care se 
înscriu la licitaţie şi îndeplinesc condiţiile 
de eligibilitate se predau în plicuri 
închise şi sigilate comisiei de evaluare, în 
şedinţa publică, care va avea loc în data 
de 12 martie 2019, ora 10.00. Soluţio-
narea litigiilor apărute în legătură cu 
organizarea licitaţiei publice, cu atribu-
irea concesiunii şi încheierea contractului 
de concesiune se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului admi-
nistrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de conten-
cios administrativ a Tribunalului Galaţi. 
Data publicării anunţului de licitaţie este 
11 februarie 2019.

l Subscrisa Rim Trust IPURL, întreprin-
dere profesională unipersonală cu răspun-
dere limitată înscrisă în Tabloul Uniunii 
Naționale a Practicienilor în Insolvență 
sub nr. RFO II- 0766, CIF:RO33393526, cu 
sediul profesional în Bucureşti, Sector 3, 
B-dul. Corneliu Coposu, nr. 51, ap. 6, 
reprezentată legal prin practician în insol-

vență Claudiu Paraschiv, înscris în Tabloul 
practicienilor în insolvență sub nr.1C 4185, 
în calitate de lichidator judiciar al debito-
rului societatea Atvrom Sport Extrem 
SRL- în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, având sediul social în Str.Splaiul 
Unirii, Nr.168, bloc T1, etaj 1, ap.105, 
Sector 4, Bucureşti, J40/14306/2013, 
CUI:32489909, conform Sentinței nr.1263 
din data de 01.03.2018 pronunțată de 
Tribunalul Bucureşti- Secția a VII-a în 
dosarul nr.18008/3/2016, vinde prin lici-
tație publică bunuri mobile conform caie-
tului de sarcini. Şedințele de licitație vor fi 
organizate săptămânal, în zilele de vineri, 
ora 14.00, începând cu data de 15.02.2019, 
la sediul lichidatorului judiciar. Cei intere-
sați pentru participarea la licitație trebuie 
sa achiziționeze caietul de sarcini de la 
sediul lichidatorului judiciar, menționat 
mai sus, contra sumei de 1.000Lei+ TVA, 
începând cu data de 01.02.2019. Pentru 
informații tel. 0751.160.100.

l Anunţ de participare  la licitaţie pentru 
închirierea unor suprafeţe de teren situate 
în albiile minore. 1. Informaţii generale: 
Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. 
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul 
Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; 
telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255. 
2. Obiectul si durata închirierii : închiriere 
suprafață de teren situat în albie minoră 
pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de 
participare: dovada cumpărării caietului 
de sarcini; garanția de participare la lici-
tatie - 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale constituită prin ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau scri-
soare de garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt; 
certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului, valabil la data 
deschiderii ofertelor; certificate constata-
toare privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plata a impozitelor si taxelor 
către stat inclusiv cele locale; certificat de 
atestare fiscală; cazier fiscal al persoanei 
juridice şi al administratorului acesteia 
emis de DGFP; cazier judiciar al 
persoanei juridice şi al administratorului 
acesteia; certificat unic de înregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comerţului; 
bilanţul contabil sau extrase de bilanț 
pentru anul anterior în care se inițiază 
procedura, vizat de administraţia fiscală; 
fisa de informatii generale - cuantumul 
cifrei de afaceri minime pe anul anterior 
celui în care se inițiază procedura; decla-
rație că nu se află in litigiu cu titularul 
dreptului de administrare. 4. Cuantumul 
garanţiei de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită prin 
ordin de plată confirmat prin extras de 
cont sau scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt. 5. Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat: Închiriere 
suprafeţe de teren în albiile minore ale 
râurilor şi pârâurilor din Jud.Vâlcea 
pentru exploatarea de agregate minerale 
în vederea înlăturării materialului aluvi-
onar: Lotul 1  -  17.675 mp, teren albie 
minoră a pârâului Cerna, Loc. Lădeşti, 
jud. Vâlcea. Lotul 2 - 19.199 mp, teren 
albie minoră a pârâului Horezu, Loc. 
Romanii de Sus, jud. Vâlcea. 6. Data, 
locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 
05.03.2019  până la ora 1000 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 

Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii aces-
tora: 05.03.2019 începand cu ora 1030 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caie-
tului de sarcini : de la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.410 lei. 9. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi prin 
termenii ofertelor lor: Perioada de valabi-
litate a ofertei va fi de 90 de zile calen-
daristice de la data licitației deschise 
organizată pentru atribuirea contractului 
de închiriere.

PIERDERI
l SC Zozo Pan SRL, cu sediul in Bucu-
resti, str. Hrisovului, nr.2-4, bl. 2, sc. 1, 
parter,  , ap. 88, camera 2 , sector 1, numar 
de inregistrare la ORC J40/1796/2017, cod 
unic de inregistrare 37065610 declara 
pierdut certificatul de inregistrare al socie-
tatii seria B nr. 3476904 emis pe data de 
31.01.2018. Se declara nul.

l Pierdut Certificat Înregistrare Forte 
Sport & X Drive 2010 S.R.L., înregistrată 
la Oficiul Registrului Comertului Neamţ 
sub nr. J27/635/2006, C.U.I.: 18705195 cu 
sediul Mun. Piatra Neamt, str. Gheorghe 
Asachi nr.124, Judeţul Neamţ Il declar nul.

l Autorizație sanitară veterinară pentru 
schimburi intracomunitare cu produse 
a l imentare  de  or ig ine  animală 
nr.232/07.01.2011 având ca număr de 
autorizare D128, Document de înregis-
trare pentru siguranța alimentelor 
nr.681/30.12.2010 şi 680/30.12.2010. Le 
declar nule.

l Document de înregistrare sanitară 
veterinară şi pentru siguranța alimentelor 
pentru activitățile din unitățile de vânzare 
cu amănuntul nr.1852-VA din 17.06.2011, 
depozit alimentar şi Document de înregis-
trare pentru siguranța alimentelor nr.0833 
din 07.07.2011. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare al 
firmei Ronalbautere INC SRL CUI 
39820227, J40/12549/2018, adresa Splaiul 
Independenţei nr. 273, et. 3.

l Pierdut cartelă tahograf nr. 000 000 
000 9487 000 eliberată în anul 2017 de 
ARR Tulcea pe numele: Luca Cătălin  
Constantin. Se declară nulă.

l Pierdut carte identitate, carduri 
bancare, carnet student, legitimaţie 
student, legitimaţie transport feroviar, pe 
numele Iordache Hermina Alina.

DECESE
George Dorosenco și 

Anca Ovanez, odată cu 
dispariţia lui                      
Ion Brad,                         

pierd un prieten și un    
sfătuitor de bine.         

                        
                  




