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OFERTE SERVICIU
l Societate comercială din Bucureşti 
caută şofer categoria C, manipulant 
marfă şi paznic de noapte (pensionar). 
Telefon; 0214300265; 0723294725; 
0722368664.

l Eşti pasionat şi dornic să lucrezi în 
domeniul frizerie/ coafor într-un salon 
în Anglia? Trimiteti un mail la artene-
valy@clipperscholsey.co.uk cu un CV 
sau sunați pentru mai multe informații 
la: 0731/369794; +447747033383. 
Salariu atractiv (de la 2000 Euro) 
pentru angajatul potrivit.

l SC Ledieftin Grup SRL, cu sediul în 
loc.Târgu Cărbuneşti, jud.Gorj, este în 
căutarea a două persoane în vederea 
angajării pe poziţia de marcator piese, 
cod COR 932902. Cerinţe: -lb.engleză. 
Pentru informaţii suplimentare şi 
programarea interviurilor ne puteţi 
contacta telefonic de luni până vineri, 
în intervalul orar 08.00-16.00, la nr.de 
tel.0728.957.877 sau 0359.801.090.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL din 
Satu Mare, producatoare de articole 
tricotate, angajam tricotor cu experi-
enta la masini de tricotat STOLL 
minim 2 an, cunostinte bune de limba 
engleza. Pentru cei interesati va rugam 
sa ne contactati la nr. de tel: 
0728988775, resurseumane@siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL din 
Satu Mare, producatoare de articole 
tricotate, angajam tehnician masini de 
tricotat STOLL cu experienta pe un 
post similar intr-o sectie de tricotat 
format din masini de tricotat STOLL 
minim 3 an, cunostinte bune de limba 
engleza. Pentru cei interesati va rugam 
sa ne contactati la nr. de tel: 
0728988775, resurseumane@siha.ro.

l Firma SIHA Knit Fashion SRL din 
Satu Mare, producatoare de articole 
tricotate, angajam sef sectie tricotat cu 
experienta pe un post similar intr-o 
sectie de tricotat format din masini de 
tricotat STOLL minim 3 an, cunostinte 
bune de limba engleza. Pentru cei inte-
resati va rugam sa ne contactati la nr. 
de tel: 0728988775, resurseumane@
siha.ro.

l Scoala Gimnaziala nr. 108 cu sediul 
in Bucuresti, Sector 4, Str. Valea 
Dornei nr. 8, anunta scoaterea la 
concurs a unor posture vacante de 
experti ,  in cadrul Proiectului 
POCU/74/6/18/107010, “Scoala Mea – 
Sprijinirea activitatii si Organizarea 
Altfel a Lectiilor prin asigurarea de 
Masuri Educationale Adecvate”, pe o 
perioada determinate. Relatii in acest 
sens se pot obtine la secretariatul Scolii 
Gimnaziale nr. 108, Bucuresti, Sector 
4, in zilele de luni-vineri, intre orele 
10:00-14:00, la numarul de telefon 
021-461.00.39.

l Unitatea Militară 02583 Bucureşti, 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul  pentru 

ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de 
personal civil contractual, astfel:  -2 
posturi de referent debutant/ studii 
medii. Nu este necesară vechimea în 
serviciu sau în specialitate; -1 post de 
muncitor calificat I/ studii medii. Este 
necesară o vechime în serviciu de 6 ani 
şi 6 luni. Calendarul activităților 
specific desfăşurării concursului de 
încadrare presupune parcurgerea 
următoarelor etape: -26.10.2018, ora 
10.00 -proba scrisă; -31.10.2018, ora 
10.00 -proba practică; -06.11.2018, ora 
10.00 -interviul. -data limită de depu-
nere a dosarelor –18.10.2018, ora 
15.00. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la sediul 
Unităţii Militare 02583, Bd. Ion Miha-
lache, nr. 124-126, sector 1, localitatea 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretarului, la telefon 
021.224.26.51, interior 0107; 0106, 
zilnic între orele 08:00-15:00.

l Romania; Judetul Prahova; 
Comuna Bertea; Primaria ANUNT 
Primaria Comunei Bertea, Judetul 
Prahova, cod fiscal 2843736 cu sediul 
in comuna Bertea, sat Bertea, nr.550, 
tel 0244247081, 0244247101 anunta 
scoaterea la concurs 1 post vacant de 
mecanic utilaje, functie contractuala. 
Concursul va avea loc la data de 
25.10.2018, orele 10.30, proba practica 
si 26.10.2018, orele 10,30, interviul la 
sediul Primariei comunei Bertea. 
Dosarele se depun in termen de 10 zile  
de la data afisarii/publicarii anuntului  
si trebuie sa contina: -cerere de 
inscriere adresata conducatorului insti-
tutiei; -copia actului de indentitate; 
-copii ale actelor de studii; -carnetul de 
munca; -adeverinta medicala; -curri-
culum vitae. Conditiile de participare 
la concurs: -Studii Gimnaziale; 
-vechime in specialitate 3 ani; -certi-
ficat de calificare mecanic; -permis de 
conducere categoria B,C si E. 
PRIMAR, Aurelian Boghici.

l Comuna Corunca cu sediul în: loc. 
Corunca, nr. 108, jud. Mureş, în baza 
Legii 188/1999, organizează  concurs  
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a unei funcției publice de 
execuție,vacante, din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului astfel: 
Denumirea postului; - un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa 
I., grad profesional superior  din 
cadrul Compartimentului urbanism. 
Condiții generale: -conform art.54 din 
Legea 188/1999, republicată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: - 
studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în ramura de 
ştiință - arhitectură sau urbanism sau 
inginerie civilă; - vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice - 7 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă:- data de 7 noiembrie 2018 
ora 10, la sediul Primăriei Corunca. 
Interviu: - data şi ora interviului vor fi 
comunicate odată cu afişarea rezulta-
tului la proba scrisă. Dosarele de 

înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 20 de zile calendaristice 
de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României,Partea 
a-III-a. Date contact: tel.: 0265/243152, 
email: corunca@cjmures.ro.

l Școala Gimnazială Baineț, cu sediul 
în localitatea Baineț, strada Principală, 
nr.65C, judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: administrator 
f inanciar,  0 ,50 ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 26.10.2018, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 26.10.2018, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 26.10.2018, 
ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
superioare în domeniu; -vechime: 
experiență minimă în domeniu; -cazier 
-fară antecedente penale. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
Baineț. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale Baineț, persoană de 
contact: Petraşciuc Domnica, telefon: 
0746.580.036, fax: 0230.280.241, 
e-mail: scoalabainet@yahoo.com.

l Comuna Lechinţa, cu sediul în 
comuna Lechinţa, nr.506, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea postu-
rilor vacante, funcţii publice de 
execuţie -funcţionari publici, în cadrul 
Aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Lechinţa, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, după cum urmează: 1.
Inspector -funcţie publică de execuţie, 
clasa I, grad profesional asistent (1 
post), Compartimentul agricol, în 
cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Lechinţa; 2.
Inspector -funcţie publică de execuţie, 
clasa I, grad profesional asistent (1 
post), Compartimentul achiziţii 
publice şi urbanism, în cadrul Apara-
tului de specialitate al primarului 
comunei Lechinţa; 3.Consilier juridic 
-funcţie publică de execuţie, clasa I, 
grad profesional debutant (1 post), 
Compartimentul juridic, în cadrul 
Aparatului de specialitate al prima-
rului comunei Lechinţa. Concursul se 
va desfăşura la data de 05.11.2018, ora 
10.00, proba scrisă, iar interviul în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise, care se va 
desfăşura la sediul Primăriei Comunei 
Lechinţa. Data şi ora interviului vor fi 
anunţate ulterior. Pot participa la 
concurs persoanele care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifică-
rile şi completările ulterioare, cumu-
lativ cu condiţiile specifice de 
participare la concurs: -pentru funcţia 
publică de execuţie vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent, din cadrul Compartimentul 
agricol: -studii universitare de licenţă, 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă cu 
diplomă de licenţă; -vechime în specia-
litatea studiilor: 1 an; -cunoştinţe 
operare calculator -nivel mediu, dove-
dite cu certificate sau alte documente, 
emise în condiţiile legii, care atestă 
nivelul de competenţe digitale; -pentru 
funcţia publică de execuţie vacantă de 
inspector, clasa I, grad profesional 
asistent, din cadrul Compartimentul 
achiziţii publice şi urbanism: -studii 
universitare de licenţă, absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea studi-
ilor: 1 an; -cunoştinţe operare calcu-
lator -nivel mediu, dovedite cu 
certificate sau alte documente, emise în 
condiţiile legii, care atestă nivelul de 
competenţe digitale; -pentru funcţia 
publică de execuţie vacantă de consi-
lier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant, din cadrul Compartimentul 
juridic: -studii universitare de licenţă, 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă cu 
diplomă de licenţă în profilul juridic; 
-vechime în specialitatea studiilor: 0 
ani. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Lechinţa, la 
secretariatul comisiei de concurs din 
cadrul Primăriei Lechinţa. Termenul 
de depunere a dosarelor este: începând 
cu data de 04.10.2018 până la data de 
23.10.2018, ora 14.00. Condiţiile de 
participare la concurs, bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei 
Comunei Lechinţa, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud, www.primarialechinta.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la secretariatul Primăriei Comunei 
Lechinţa, persoană de contact: Deac 
Crina, inspector superior în cadrul 
Compartimentului resurse umane, 
telefon nr.0263.274.433, e-mail: 
primaria.lechinta@yahoo.com.

l Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradiţio-
nale Maramureş, cu sediul în Baia 
Mare, str.Culturii, nr.7A, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale 
vacante de bibliotecar treapta II din 
cadrul Compartimentului Financi-
ar-Contabilitate-Administrativ: 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -22 
octombrie 2018, ora 15.00: data-limită 
pentru depunerea dosarelor; -29 
octombrie 2018, ora 11.00 -proba 
scrisă; -1 noiembrie 2018, ora 13.00 
-proba interviu. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)Studii 
universitare de licență absolvite cu 
diplomă în domeniul: ştiințe ale infor-
mării şi documentării, limbă şi litera-
tură sau limbi moderne aplicate; b)
cunoaşterea limbii germane; c)vechime 
în muncă minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 

de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Centrului Județean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii Tradițio-
nale Maramureş, Baia Mare, str.
Culturii, nr.7A, judeţul Maramureş, 
telefon: 0262.211.560. Relaţii supli-
mentare la sediul Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Maramureş din 
Baia Mare, str.Culturii, nr.7A, judeţul 
Maramureş, telefon: 0262.211.560, 
pagina oficială: www.cultura-traditio-
nala.ro.

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Albă ca Zăpada” Feteşti, cu sediul în 
localitatea Feteşti, str.Căminului, nr.1, 
judeţul Ialomița, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -numele funcţiei: paznic I; 
-număr posturi: 1,00 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 29.10.2018, ora 09.00; -Interviul în 
data de 29.10.2018, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -absolvent studii medii cu sau 
fără diplomă de bacalaureat; -candi-
dații să fie deținători ai atestatului de 
pază şi ordine ce se eliberează de insti-
tuții autorizate; -să fie apt medical 
pentru exercitarea funcţiei, pentru 
munca de zi şi de noapte; -să nu aibă 
antecedente penale pentru infracţiuni 
săvârşite cu intenție; -vechimea în 
muncă constituie un avantaj. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Grădiniţei cu Program Prelungit 
„Albă ca Zăpada” Feteşti. Relaţii 
suplimentare la sediul Grădiniţei cu 
Program Prelungit „Albă ca Zăpada” 
Feteşti, persoană de contact: Stoica 
Nicoleta, telefon: 0243.361.118, fax: 
0243.361.118, e-mail: gpp_fetesti@
yahoo.com.

l Grădiniţa cu Program Normal 
„Zubeyde Hanim”, cu sediul în locali-
tatea Constanţa, str.Delfinului, nr.2, 
judeţul Constanţa, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de 1 normă 
- î n g r i j i t o r ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 26.10.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 26.10.2018, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii generale 
sau studii medii; -vechime în domeniu 
de 3 ani; -abilități de lucru; -domiciliul 
stabil în localitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Grădiniţei cu Program 
Normal „Zubeyde Hanim”. Relaţii 
suplimentare la sediul Grădiniţei cu 
Program Normal „Zubeyde Hanim”, 
persoană de contact: Bechir Ghiulbera, 
telefon: 0341.440.058, e-mail: gradini-
tanr58cta@yahoo.com.
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l Serviciul Public de Gestionare a 
Câinilor fără Stăpân Slatina, cu sediul 
în strada Prunilor, nr.8, judeţul Olt, 
organizează concurs în data de 29 
octombrie 2018, ora 10.00 -proba scrisă 
şi în data de 31 octombrie 2018, ora 
12.00 -interviul, pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a posturilor 
contractuale vacante, conform HG 
nr.286/2011, după cum urmează: 
Compartiment Administrativ: 
muncitor calificat -grad IV -îngrijitor 
animale, inclusiv animale de companie 
-3 posturi. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: Compartimentul 
Administrativ, pentru postul de 
muncitor calificat grad IV -îngrijitor 
animale,  inclusiv animale de 
companie: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat sau diplomă 
de absolvire a şcolii generale (inclusiv 
certificat de capacitate pentru absol-
venţii cursurilor de şcoală generală de 
8 clase sau 10 clase); -nu necesită 
vechime în specialitatea studiilor 
pentru ocuparea postului. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
perioada 04.09.2018-17.09.2018, 
inclusiv, la sediul Serviciului Public de 
Gestionare a Câinilor fără Stăpân al 
Municipiului Slatina, judeţul Olt, din 
strada Prunilor, nr.8. Bibliografia şi 
conţinutul dosarului de participare se 
afişează la sediul instituţiei şi pe site-
ul: www.spgcfs-slatina.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine prin secre-
tarul comisiei de concurs, la sediul 
instituţiei şi la telefon: 0249.707.408 
sau mobil: 0731.020.602.

l Institutul Național al Patrimoniului 
(INP) organizează în perioada 
04.10.2018-21.11.2018 concursul 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de Cercetător Ştiințific gradul 
III (conservare şi restaurare materiale 
de construcție), contract încheiat 
pentru perioadă determinată în 
vederea derulării proiectului Imple-
mentarea şi exploatarea rezultatelor 
cercetării ştiințifice în practica restau-
rării şi conservării bunurilor culturale 
-Implement, cod PN-III-P1-1.2-
PCCDI-2017-0878,  după cum 
urmează: Condiţii specifice: -studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență într-unul dintre 
domeniile: arhitectură (specializările 
Arhitectură sau Conservare şi restau-
rare de arhitectură), arte vizuale 
(specializarea Conservare şi restau-
rare), fizică (specializarea Fizică), 
chimie (specializarea Chimie), ingi-
nerie chimică, inginerie civilă (speciali-
zarea Construcț i i  c iv i le)  sau 
echivalent; -studii doctorale în dome-
niul de specialitate; -să certifice activi-
tatea de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învățământul supe-
rior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în 
cazul candidaților care dețin titlul de 
doctor; pentru candidații care provin 
din afara învățământului superior sau 
a cercetării ştiințifice, o vechime de 10 
ani, sau de 8 ani, pentru candidații 
care dețin titlul de doctor; -experiență 
în cercetare în domeniul materialelor 
de construcție; -cunoaşterea a două 
limbi străine de circulație internațio-
nală (dintre engleză, franceză, 
germană, italiană; prima limbă -nivel 
C1, conform standardelor CEFR; a 
doua limbă -nivel B1); -experiență în 
operare PC: suita de birou (Microsoft 
Office [Word, Excel, Access, Power-
Point] sau LibreOffice); navigator web 
(Chrome, Firefox sau Edge); -atestarea 
în domeniul protejării monumentelor 
istorice constituie un avantaj. Tema-
tică: -Legislația specifică cercetării, 

protecției şi restaurării patrimoniului 
imobil -cadrul normativ al cercetării în 
domeniul conservării materialelor de 
construcție; -Metode de investigare în 
cercetarea materialelor şi alcătuirilor 
constructive ale arhitecturii istorice; 
investigații de teren şi investigații de 
laborator; -Elaborarea de protocoale 
de intervenție, asupra materialelor şi 
alcătuirilor constructive ale arhitec-
turii istorice; -Monitorizarea şi 
controlul intervențiilor asupra materi-
alelor şi alcătuirilor constructive ale 
arhitecturii istorice; -Laboratorul de 
cercetare pentru conservarea patrimo-
niului imobil: personal, dotare, proce-
duri. Depunerea dosarelor în vederea 
înscrierii la concurs se realizează până 
la data de 6.11.2018, ora 12.00, la 
sediul Institutului Național al Patri-
moniului: Str.Ienăchiță Văcărescu, 
nr.16, sector 4, Bucureşti (în incintă, 
etaj 1, Secretariat), din cadrul Secției 
Resurse Umane, persoana de contact 
este d-na Negrea Lidia Gabriela, 
tel.021.336.60.73. Toate informațiile 
vor fi afişate la sediul şi pe pagina de 
internet a INP (www.patrimoniu.gov.
ro). Proba scrisă va avea loc în data de 
12.11.2018, ora 12.00, la sediul Institu-
tului Național al Patrimoniului. Proba 
interviului va avea loc în data de 
16.11.2018, ora 12.00, la sediul Institu-
tului Național al Patrimoniului.

l Având în vedere prevederile art.58, 
alin.3 din Legea nr.188/1999, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comuna Bîrca, județul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice de execuție 
vacante: Referent, clasa III, grad 
profesional Superior, Compartimentul  
Financiar Contabil. 1.Condiții de 
participare la concurs pentru  funcția 
publică referent, clasa III grad profesi-
onal Superior, Compartimentul Finan-
ciar Contabil: studii  medii, absolvite 
cu diplomă, vechime în specialitatea 
studiilor conform art.57 din Lg 
188/1999 privind Statutul funcționa-
rilor publici- minim 7 ani. Dosarele de 
înscriere cuprinzând documentele  
prevăzute în art.49 din OG 611/2008 se 
depun la sediul instituţiei în termen de  
20 zile de la  data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Primăriei Bîrca, din comuna 
Bîrca, strada Mihai Viteazul, nr.257, 
județul Dolj. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Bîrca, din comuna 
Bîrca, strada Mihai Viteazul, nr.257, 
județul Dolj şi va consta în 3 probe 
succesive după cum urmează: selecția 
dosarelor, în maxim 5 zile de la data 
expirării termenului de depunere a 
dosarelor, proba scrisă se va susține în 
data de: 07.11.2018, ora 10.00; proba 
de  interviu se va susține în data de: 
09.11.2018, ora 10.00. Secretariatul 
celor două comisii va fi asigurat de 
Dinuţ Claudia- referent, clasa a III-a, 
grad superior în cadrul Compartimen-
tului Registratură-Primaria Bîrca. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei Bîrca, str.
Mihai Viteazul, nr.257, loc.Bîrca, 
județul Dolj, tel.0251.356.214, e-mail: 
primaria.barca@yahoo.ro.

l Institutul de Cercetare- Dezvoltare 
pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole– Horting scoate 
la concurs, conform HG nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare, următoarele posturi: -2 posturi 
Asistent Cercetare Ştiinţifică, în cadrul 
Proiectului PN III- Contract de finan-
ţare nr.11 PCCDI /30.03.2018 Titlul: 
”Tehnologii inovative pentru redu-

cerea impactului negativ al schimbă-
rilor climatice în culturile legumicole 
(LEGCLIM)”, cu contract individual 
de muncă pe durată determinată, 
constituită din durata derulării proiec-
tului (noiembrie 2018– 31 octombrie 
2020), cu normă întreagă şi încă 24 de 
luni după finalizarea proiectului. -1 
post Asistent Cercetare Ştiinţifică, în 
cadrul Proiectului complex PN-III 
Contract 12PCCDI/2018, cu titlul 
”Creşterea capacității instituționale de 
cercetare- dezvoltare- inovare în 
domeniul pomiculturii ecologice”, cu 
contract individual de muncă pe 
durată determinată, constituită din 
durata derulării proiectului (01 Ianu-
arie 2019– 31 Octombrie 2020), cu 
normă întreagă şi încă 24 de luni după 
finalizarea proiectului. Cerinţe speci-
fice pentru posturile de Asistent Cerce-
tare Ştiinţifică: -Studii superioare în 
domeniile agricultură/ horticultură/ 
tehnologia prelucrării produselor agri-
cole; -Să fie absolvent cu examen de 
licenţă sau de diplomă, cu media de cel 
puţin 8; -Cunoştinţe de operare PC şi 
MS-office, editare texte şi grafică 
computerizată; -Cunoştinţe de limba 
engleză, tradus/ conversaţie; -Abilităţi 
de comunicare şi lucru în echipă. 
Dosarele pentru concurs se depun în 
perioada 04.10.2018- 02.11.2018, la 
sediul ICDIMPH-HORTING- secreta-
riatul instituţiei, str. Drumul Gilăului, 
nr.5N, sector 4, Bucureşti. Concursul 
va cuprinde următoarele etape:  
05.11.2018 selecţia dosarelor; 
06.11.2018 rezultatul selecţiei dosa-
relor; 07.11.2018 contestaţii privind 
rezultatul  selecţiei  dosarelor; 
08.11.2018 afişarea rezultatelor contes-
taţiilor la selecţia dosarelor; 09.11.2018 
ora 10- interviu, afişare rezultate în 
aceeaşi zi, nota de promovare minim 8; 
09.11.2018 ora 11- proba scrisă, nota 
de promovare minim 8; 12.11.2018 
afişare rezultate probă scrisă şi 
interviu; 13.11.2018 contestaţii privind 
rezultatele la proba scrisă şi interviu; 
14.11.2018 afişarea rezultatelor finale. 
-1 post de economist I, în cadrul Biro-
ului financiar- contabilitate, funcţie 
contractuală de execuţie, vacantă, 
pentru o perioadă de 12 luni, cu posibi-
litate de prelungire. Condiţii specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs pentru postul de economist I: 
-să fie absolvent studii superioare– 
Facultatea Management financiar 
contabil, specializarea Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune; -să deţină 
cunoştinţe cu privire la contabilitatea 
şi gestiunea instiţutiilor publice; 
-vechime în funcţie de minim 4 ani. 
Dosarele pentru concurs se depun în 
perioada 04.10.2018- 10.10.2018, la 
sediul ICDIMPH-HORTING- secreta-
riatul instituţiei, str. Drumul Gilăului 
5N, sector 4, Bucureşti. Concursul va 
cupr inde  următoare le  e tape :  
11.10.2018 rezultatul selecţiei dosa-
relor; 12.10.2017 contestaţiile privind 
rezultatul  selecţiei  dosarelor; 
15.10.2017 afişarea rezultatelor contes-
taţiilor la selecţia dosarelor; 18.10.2018 
ora 10- interviu;  18.10.2018 ora 11- 
proba scrisă; 19.10.2017 afişare rezul-
tate probă scrisă şi interviu; 22.10.2018 
contestaţiile privind rezultatele la 
proba practica şi interviu; 23.10.2017 
afişarea rezultatelor finale. -1 post de 
muncitor necalificat în agricultură, în 
cadrul Laboratorului culturi horticole 
în spaţii protejate- Staţie pilot, funcţie 
contractuală de execuţie, vacantă, 
pentru o perioadă de 3 luni, cu posibi-
litate de prelungire. Condiţii specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs pentru postul de muncitor 

necalificat în agricultură: -să fie absol-
vent studii medii sau generale; -să aibă 
cunoştiinţe practice specifice postului 
de muncitor necalificat în agricultură. 
Dosarele pentru concurs se depun în 
perioada 04.10.2018- 10.10.2018, la 
sediul ICDIMPH-HORTING- secreta-
riatul instituţiei, str. Drumul Gilăului 
5N, sector 4, Bucureşti. Concursul va 
cupr inde  următoare le  e tape : 
11.10.2018 ora 10 rezultatul selecţiei 
dosarelor; 11.10.2018 ora 10-16 contes-
taţiile privind rezultatul selecţiei dosa-
relor; 12.10.2018 afişarea rezultatelor 
contestaţiilor la selecţia dosarelor; 
18.10.2018 ora 10- proba interviu; 
18.10.2018 ora 11- proba practică; 
18.10.2018 ora 12 afişare rezultate 
probă practica şi interviu; 19.10.2018 
contestaţiile privind rezultatele la 
proba practica şi interviu; 22.10.2017 
afişarea rezultatelor finale. Dosarul de 
înscriere va cuprinde următoarele 
documente: -cerere de înscriere la 
concurs; -C.I. sau B.I. (copie); -act de 
naştere şi căsătorie (copie); -curri-
culum vitae; -documente ce atestă 
nivelul studiilor (copie), calificări; 
-carnet de muncă (copie) şi adeverinţă 
ce atestă vechimea în muncă, după 
caz; -cazier judiciar; -adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată de către 
medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate; 
-alte documente relevante (cursuri, 
specializări); Actele prevăzute vor fi 
prezentate şi în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. Relaţii suplimentare privind 
concursul se pot obţine de la comparti-
mentul resurse umane, tel. 0214603440 
şi accesând pagina oficială.

l Primăria Comunei Stelnica, cu 
sediul în Stelnica, str.Eroilor Aviatori, 
nr.58, județul Ialomița, organizează în 
data de 05 noiembrie 2018 concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de inspector, clasa I, 
grad profesional principal, din cadrul 
Compartimentului Agricol. Condiţii 
de participare: -Cetăţenie română; 
-Studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 5 (cinci) ani; 
-Cunoştințe minime de utilizare calcu-
lator (diplomă sau atestat de absolvire 
a cursului de pregătire- informatică, 
emisă în condițiile legii. Dosarul 
trebuie să conţină: -Diplomă studii 
absolvite; -Copie carnet de muncă sau 
adeverinţă; -Fişă medicală sau adeve-
rinţă medicală; -Cazier judiciar; 

-Copie CI; -Copie acte stare civilă; 
-Cerere participare concurs; -Curri-
culum vitae. Dosarele de participare la 
concurs se depun în perioada cuprinsă 
între 04 octombrie-23 octombrie 2018. 
Selectarea dosarelor va avea loc pe 
data de 30 octombrie 2018, iar 
concursul se va desfăşura pe parcursul 
a două probe: -proba scrisă, 05 noiem-
brie 2018- ora 11.00 şi interviu, 07 
noiembrie- ora 11.00. Date de contact: 
e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com, 
tel.0243.361.785, fax: 0243.361.785, 
persoană de contact: Mănăilă Petrică, 
secretarul comunei Stelnica, județul 
Ialomița.

l Comuna Frumuşeni, cu sediul în 
localitatea Frumuşeni, nr.379, jud.
Arad, în temeiul HG nr.611/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
postului de inspector, clasa I, grad 
profesional asistent, din cadrul 
Compartimentului Relații cu Publicul. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Frumuşeni, după 
cum urmează: a)proba scrisă: 01 
noiembrie 2018, ora 10.00; b)proba 
interviu: 02 noiembrie 2018, ora 14.00. 
Cerințe de participare: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 -Statutul funcţionarilor 
publici (r2), actualizată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 1 an. 
Acte necesare: -Cerere de înscriere 
concurs; -Copii acte stare civilă; -Copie 
acte studii; -Cazier judiciar; -Dovada 
vechimii în muncă; -Adeverință medi-
cală. Dosarele de concurs se vor 
depune la sediul Primăriei Comunei 
Frumuşeni, până la data de 22 octom-
brie 2018, ora 16.00. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primăriei 
C o m u n e i  F r u m u ş e n i  s a u  l a 
tel.0257.455.250, int.25, la secretarul 
comisiei de concurs: domnul Cosma 
Viorel.

l Universitatea De Arte Tîrgu-Mureş 
organizeazã concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante pe 
durată determinată, pentru proiectul 
UAT’s next ? Îmbunătățirea accesului 
pe piața muncii a absolvenților 
Universității de Arte din Târgu Mureş 
prin facilitarea activităților de învățare 
în mediul de muncă real național şi 
european. -Număr posturi: 2. -Numele 
funcției: Tutor de practică. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
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trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1. Studii superioare  2. Peste 3 
ani experiență în domeniul de practică 
pe care îl gestionează. 3. Calificare în 
domeniul în care se realizează instru-
irea practica a elevului.-Număr 
posturi: 2. -Numele funcției: Trainer 
extern. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1. Studii superi-
oare. 2. Peste 3 ani experiență în dome-
niul de traineeship pe care îl 
gestionează. 3. Calificare în domeniul 
în care se realizează instruirea practică 
a elevului. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului la sediul Univer-
sității de Arte din Tîrgu-Mureș. Relaţii 
suplimentare la sediul: strada Köteles 
Sámuel,  numărul 6,  judeţul Mureș, 
cod poștal 540057, persoană de 
contact: Ambrus Gyöngyvér, șef 
resurse umane,  telefon: 0265-266281, 
E-mail: uat@uat.ro, Site: www.uat.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l OCAZIE!!!, Vila la pret de aparta-
ment, centru Ceptura - Prahova, cinci 
camere, dependinte, 800 m.p. curte la 
pachet cu 800 m.p. vie nobila, pret 
79.000 euro negociabil. Merita vazuta! 
Telefon 0744666612.

CITAȚII  
l Numiţii Necula Ciprian Daniel, 
Ştefănescu Aurelian și Baboi Daniel 
Tudorel sunt chemaţi să se prezinte în 
data de 15.11.2018, orele 8.30, la Jude-
cătoria Slobozia, în calitate de pârâţi în 
Dosarul civil nr. 5105/312.2017.

l Se citează numitul Olteanu Gabriel, 
cu ultimul domiciliu în Pitești, str. 
Trivale, nr. 6, bl. 59, sc. A, ap. 16, jud. 
Argeș, pentru termenul din 04.10.2018, 
ora 12,00, la Judecătoria Pitești, în 
contradictoriu cu reclamanta Ştefan 
Maria, în dosarul nr. 1131/280/2013* - 
ieșire din indiviziune partaj succesoral.

l Râncă S. Dragoș-Gelu, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Hârlău, str.
Ştefan cel Mare și Sfânt nr.22, bl.24, et. 

1, ap.2, jud.Iași, este chemat la Judecă-
toria Hârlău în calitate de intervenient 
forțat, în dosarul 135/239/2016 în data 
de 24.10.2018, ora 9.00, la sediul Jude-
cătoriei Hârlău, din orașul Hârlău, str.
Gh. Doja, nr.1, jud.Iași, în proces cu 
Chiru Camelia Emilia și Morariu 
Elena, pentru anulare contract de 
vânzare-cumpărare.

l Se aduce la cunoștință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se af lă dosarul 
nr.9155/55/2018, cu termen de soluțio-
nare la 08.11.2018, având ca obiect 
uzucapiune, formulat de Mercsak 
Anna, pentru constatarea dobândirii 
de către aceasta a dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra cotei de 
2/16 parte din imobilul înscris în CF 
302639 Fântânele, top. 1324/294-
95.1323/294-295/b, compus din intra-
vilan în suprafață de 492mp cu casă, 
înscrisă ca proprietatea tabulară a 
defunctei Vogel Ana, căsătorită 
Megyes, decedată în 1938 în Fântâ-
nele. Persoanele interesate pot face 
opoziție la dosarul arătat mai sus, în 
termen de o lună de la data publicării 
prezentei, în caz contrar judecătoria va 
păși la judecată.

l Beleț Grigore, Beleț Mihai, Buligă 
Adela și Beleț Ion sunt citati in dos 
1279/198/2017, al Judecătoriei Brezoi, 
la termenul din 07.12.2018, având ca 
obiect servitute de trecere utilități, în 
proces cu Pițigoi Andrei.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita 
Rezmiveș Stela, cu domiciliul legal în 
Mun. Rm. Vâlcea, Str. Int. Islazului, nr. 
57, Jud. Vâlcea, în calitate de intimată 
în dosarul civil nr. 2127/90/2018, cu 
termen de judecare în data de 
05.10.2018, având ca obiect încetarea 
măsurii de plasament de la asistent 
maternal profesionist al DGASPC 
Vâlcea și înlocuirea măsurii de plasa-
ment în regim de urgență a copilului 
abuzat, neglijat, exploatat Rm. Vâlcea 
cu măsura de plasament la Centrul de 
Plasament „Andreea” din cadrul 
DGASPC Vâlcea, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Numita Florescu Ecaterina-Luiza 
(fostă Vlad), născută la data de 29 
aprilie 1989, în mun.Giurgiu, părinţii 
Vlad Ion și Pașca Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com.Gostinu, 
jud.Giurgiu, locul de muncă cunoscut 
ADP Sector 4 București, Şos.Berceni, 
nr.38A, cu J40/4463/30.05.2002, CUI: 
RO14665500, este citată în acest mod, 
să se prezinte la Judecătoria Giurgiu, 
în calitate de pârâtă în dosarul 
nr.8838/236/2018, având ca obiect 
divorţ cu copii sau să ia legătura cu 
reclamantul Florescu Gabriel-Petrișor 
(tel.0732.872.613) sau cu avocat Cojo-
c a r u  Vi o r e l ,  d i n  G i u r g i u , 
tel.0722.969.104, sediu cabinet în mun.
Giurgiu, B-dul Independenţei, nr.19, 
jud.Giurgiu.

l Se citează la Judecătoria Reșiţa, în 
data de 23.10.2018,  în dosar 
nr.5108/290/2017, pârâta Petrovici 
Aurora Ecaterina pentru acţiune în 
constatare radiere ipotecă din CF348 
Vermeș, nr.top 643-644, UAT Vermeș, 
reclamant Ciuverca Mirabela Lavinia.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ-teritorială 
PODARI, din județul Dolj anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 9 si 13, începând cu data de 
08.10.2018, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primariei PODARI  conform 
art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Andrei Ioan IPURL notifica deschi-
derea procedurii generale de insol-
venta fata de debitoarea Faema Bistro 
Caffe SRL cu sediul în Ploiești, Str. 
Valeni, nr. 16, corp A, parter, camera 
17, Judeţul Prahova, dosar nr. 
2957/105/2018, Tribunalul Prahova. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
15.11.2018; termen tabel preliminar: 
04.12.2018; termen tabel definitiv: 
28.12.2018; data sedintei adunarii 
creditorilor 07.12.2018, ora si locul 
urmand a fi stabilite de administra-
torul judiciar provizoriu, care va 
convoca toti creditorii debitoarei.

l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
c i a r  c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
650/27.09.2018 Tribunal Prahova, 
dosar 2856/120/2018, anunţă deschi-
derea procedurii generale debitoarei 
Doroti Dinar Serv SRL, cu sediul 
social în Ploiesti, Str. Buna Vestire, nr. 

142, jud. Prahova, înregistrată la ORC 
sub nr. J29/617/2013, CUI 31537706. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 
12.11.2018. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 03.12.2018. 
Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv al creanţelor este 27.12.2018. 
Prima adunare a creditorilor la data de 
10.12.2018 ora 14.00.
 
l VIA Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244 519800, numită lichidator judi-
ciar conform incheierii din data de 
21.09.2018 pronunţată de Tribunalul 
Prahova în dosarul 4373/105/2018, 
anunţă deschiderea procedurii simpli-
ficate a insolventei Neblea Construct 
SRL, cu sediul social în Campina, Str. 
Izvoarelor, nr. 5B, jud. Prahova, înre-
gistrată la ORC sub nr. J29/2612/2006, 
cod de identificare fiscală 19258907. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 
05.11.2018. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 14.11.2018. 
Termenul pentru definitivarea tabe-
lului creanţelor este 03.12.2018. Prima 
adunare a creditorilor la data de 
19.11.2018 ora 14.00.

l Toți cei interesați să facă opoziție la 
dobândirea ca efect al prescripției 
achizitive și joncțiunii posesilor a drep-
tului de proprietate asupra suprafeței 
de aproximativ 11000 mp, din imobilui 
înscris în CF 100520, Poiana Mărului 
nr. TOP 3612/1, 3613; 3614; 3633, 
consituit din casă de lemn și teren de 
23947 mp și asupra imobilului înscris 
în CF 100519 Poiana Mărului, nr. TOP 
3651/1 constituit din fâneață de 4320 
mp, de către Debu Nicoleta Camelia și 
Debu Ion, sunt invitați la Judecătoria 
Zărnești în data de 28.11.2018, 
ora.9.00.

l SC IRI FOREST ASSETS SRL, 
anunţă publicul interesat asupra deci-
ziei finale a Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Buzău de încadrare fără 
evaluare de mediu și fără evaluare 
adecvată a „Amenajament Silvic UP I 
Nehoiu” amplasat pe raza administra-
tive a comunei Gura Teghii, jud. 
Buzau. Motivele care au stat la baza 
luării acestei decizii au fost: în confor-
mitate cu HG nr. 1076/2004, art. 11 și 
luând în considerare criteriile pentru 
determinarea efectelor semnificative 
potenţiale prevăzute în Anexa 1 a 
aceluiași act normativ, planul nu ridică 
probleme din punct de vedere al 
protecţiei mediului și nu prezintă 
efecte probabile asupra zonei și nu are 
un impact negativ semnificativ asupra 
sitului ROSCI0190 Penteleu.

l S.C. M-I Petrogas Services Romania 
S.R.L., cu sediul social în B-dul 
Nicolae Titulescu, nr.4-8, America 
House Building, aripa de Est, etaj 5, 
Sector.1, București si punct de lucru în 
Sat Perișoru, oraș Ianca, Str. DJ 211, 
Jud.Brăila, Cod Unic de Inregistrare 
5330530, nr. de ordine în  Registrul 
Comerţului J40/15222/28.12.2012, 
reprezentată prin Doamna Diana 
N’Gaide- Responsabil protecția 
mediului,  informeaza pe cei interesati 
ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizatiei de mediu pentru 
activitățile: cod CAEN 0910 -Servicii 
anexe extracției petrolului brut și a 
gazelor naturale; cod CAEN 3811 
-Colectarea deșeurilor nepericuloase; 
cod CAEN 3812 -Colectarea deșeu-
rilor periculoase; cod CAEN 3821 
-Tratarea și eliminarea deșeurilor 
nepericuloase; cod CAEN 3822 
-Tratarea și eliminarea deșeurilor peri-
culoase; cod CAEN 5210 -Depozitări 
desfășurate in Sat Perișoru, oraș Ianca, 
Str. DJ 211, Jud.Brăila. Informatii se 
pot solicita la sediul Agentiei Pentru 
Protectia Mediului Brăila din Bd.Inde-
pendenţei, Nr.14, Brăila, Jud.Brăila, 
intre orele  8:00-16:30, de luni pana joi. 
Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Brăila in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

SOMAȚII  
l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei  Întorsura Buzăului sub 
nr. 251/248/2018 posesorii Aldea 
Luminița Viorica și Aldea Ioan, ambii 
cu domiciliul în com. Sita Buzăului, nr. 
439, jud. Covasna au invocat dobân-
direa prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului cu 
adresa poștală în com. Sita Buzăului, 
nr. 439, jud. Covasna, în suprafață de 
8792 mp, identificat prin nr. top 2735/1 
înscris în CF nr. 24607 Sita Buzăului și 
care au următoarele vecinătății: la N - 
proprietatea numitei Vărzan Mihaela, 
la E - drum, la S - proprietatea numi-
tului Aldea Daniel și la V - proprie-
tatea numitului Savu Constantin. Toți 
cei interesați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că în caz 
contrar se va trece la judecarea cererii 
în termen de 30 zile de la emiterea celei 
din urmă publicații.  Prezenta somație:  
se afișează la sediul Judecătoriei Întor-
sura Buzăului, precum și la Primăria 
com. Sita Buzăului; se publică într-un 
ziar de circulație națională.

ADUNĂRI GENERALE  
l A.V.P.S. Ardealul anunta Adunarea 
Generala Ordinara a membrilor sai, in 
data de 19.10.2018, in Brasov, str. 9 
Mai nr.2 bl.3 Ap.10, la ora 10.00. 
Ordinea de zi este trecuta in convo-
cator.

l Subsemnatul Gafita Viorel, în cali-
tate de Președinte al Consiliului de 
Administraţie al societăţii ROME-
LECTRO S.A., persoană juridică 
română, cu sediul în București, 
Sectorul 2, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Etajul 
4, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/187/1991, cod 
unic de înregistrare 1557850, atribut 
fiscal RO și identificator unic la nivel 
european ROONRC J40/187/1991, 
denumită în continuare “Societatea”, 
în temeiul prerogativelor legale și ale 
actului constitutiv al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii, la sediul 
Societăţii din București, Sector 2, Bd. 
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Lacul Tei nr. 1-3, etaj 4, la data de 05 
Noiembrie 2018, ora 12, prima convo-
care, iar în cazul în care nu se va 
întruni cvorumul necesar prevăzut în 
actul constitutiv al Societăţii, la data de 
06 Noiembrie 2018, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, a doua convocare,  pentru 
discutarea şi aprobarea următoarelor 
puncte ce alcătuiesc ordinea de zi: 1. 
Aprobarea cererii domnului Radulescu 
Virgiliu de retragere din Consiliul de 
administraţie al Societăţii, începând cu 
data de 5 Noiembrie 2018. 2. Descăr-
carea de gestiune a domnului Radu-
lescu Virgiliu în calitate de membru al 
Consiliului de administraţie al Socie-
tăţii pentru întreg mandatul, ca 
urmare a cererii acestuia de retragere 
din acest organ de conducere. 3. 
Alegerea în Consiliu de administraţie a 
unui nou membru pe postul vacant ca 
urmare a retragerii Domnului Radu-
lescu Virgiliu, care va îndeplini această 
calitate pe perioada rămasă de mandat 
a Consiliului de administraţie, 
respectiv a: •Domnului Radulescu 
Gabriel- Lucian, cetăţean român, 
născut la data de 30.10.1972, de 
profesie economist, acţionar al Socie-
tăţii, care este propus să fie ales în 
calitate de membru al Consiliului de 
Administraţie al Societăţii. Sunt 
convocaţi să participe la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţi-
onarilor Societăţii la data de 15 Octom-
brie 2018 (“Data de referinţă”). 
Documentele şi materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor se află la sediul 
Societăţii, la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultate şi completate de 
către aceştia, în timpul orelor de 
program, între orele 9:00– 17:00. Acţio-
narii pot participa la Adunare personal 
sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale date unui acţionar al 
Societăţii. Procura specială se depune 
la sediul Societăţii, cel mai târziu cu 5 
zile înainte de data ţinerii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie Viorel Gafita.

l Florea Ionut, Administrator Unic al 
S.C. ROTRAC S.A., cu sediul în 
Incinta Port, Birouri Stadion Poarta 3, 
Număr Regis trul  Comerţului 
J13/5956/1992, CUI RO4272644 în 
temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor în ziua de 
06.11.2018 (prima convocare), ora 
13.00, la sediul social pentru toţi acţio-
narii înscrişi în registrul acţionarilor  la 
data de 01.11.2018, cu următoarea 
ordine de zi: Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor– Ordine de zi: 1. 
Revocare administrator unic. 2. 
Numire administrator unic. 3. 
Dirverse. Acţionarii care din diferite 
motive nu pot participa la sedinta pot 
fi reprezentaţi în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, în baza unei 
procuri speciale, depuse la sediul socie-
tăţii până la data de 05.11.2018 ora 
10.00 la Registratura S.C. ROTRAC 
S.A. Materialele referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi, precum 
şi lista cu numele persoanelor propuse 
pentru a ocupa funcţia de adminis-
trator unic se află la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul societăţii, putând fi 
consultate şi completate în condiţiile 
legii. Relaţii suplimentare la Secreta-
riat. În cazul nerealizării cvorumului 
necesar, cea de-a doua adunare se va 
ţine în data de 07.11.2018 în acelaşi loc 
şi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.

l Consiliul de Administraţie al SC 
Industria Iutei SA cu sediul în Bucu-
reşti, str.Intr. Ferentari A, nr.72, 
Bl.12A, sector 5 convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în 
data de 12.11.2018 ora 13.00, la sediul 
societăţii. In cazul în care adunarea nu 
este statutară, a doua convocare este 
pentru data de 13.11.2018 ora 13.00, la 
sediul societăţii. -Ordinea de  zi este 
următoarea: 1. Completarea compo-
nenţei Consiliului de Administraţie cu 
doi membri, în urma demisiilor 
domnului Avramescu Cristian Răzvan 
si domnului Adăscăliţei Ioan. Pentru 
ocuparea celor două locuri rămase 
vacante se propun următoarele 
persoane: -doamna Amărăscu Petra, 
C.N.P. 2520911400503, legitimată cu 
C.I. seria R.T. nr. 981928 eliberată de 
S.P.C.E.P. sector 4, domiciliată în 
Bucureşti, Bld. Tineretului nr.43, bl.53, 
sc.1, ap.1, sector 4. -doamna Micu 
Vasilica, C.N.P. 2591223400195, legiti-
mată cu C.I. seria R.R. nr.880341 
eliberată de S.P.C.E.P. sector 5, domici-
liată în Bucureşti, str. Sold. Ene 
Modoran, nr.8, bl. M89, sc.1 ap.51, 
sector 5. Preşedinte Consiliul de Admi-
nistraţie, Ing. Vlad Niculae Dan.

LICITAȚII  
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, 
organizează în data de 30.10.2018, ora 
12.00, la sediul unităţii administra-
tiv-teritoriale, licitaţie publică deschisă 
în vederea concesionării suprafețelor 
de teren de 4.818mp, 86.486mp, 
60.141mp şi 17.285mp identificate 
cadastral cu nr.65780, 65702, 65719, 
65718 pentru realizare amenajare 
hidrotehnică în scopul desfăşurării 
unor activități de pescuit, acvacultură 
şi înființare unități de cazare cu restau-
rant. Caietul de sarcini poate fi achizi-
ționat de la sediul Comunei Aroneanu, 
la prețul de 100Lei. Garanția de parti-
cipare este în cuantum de 5.000Lei. 
Persoanele interesate vor depune 
documentaţia de participare la licitaţie 
până în data de 29.10.2018, ora 16.00, 
la sediul Comunei Aroneanu, compar-
timent Ghişeu Unic. Relaţii suplimen-
tare la telefon/fax: 0232.299.255.

l Consiliul Local al Municipiului 
Dorohoi, județul Botoşani, cu sediul în 
Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 34, 
județul Botoşani, organizează licitație 
publică în vederea delegării gestiunii  
serviciului comunitar de transport 
public local de persoane prin curse 
regulate pentru: Traseu nr. 1 Dealu 
Mare - B-dul Victoriei - D. Pompeiu - 
G. Enescu - Mihai Viteazu(Dealu 
Morii). Traseul nr. 2 Dumbrava Roşie 
- Calea Plevnei - Duzilor - B-dul Victo-
riei - D.Pompeiu - G. Enescu - V.Alec-
sandri - Poştei - Olinescu -1 Decembrie 
- Cimitir. Licitația va avea loc în data 
de 31.10.2018, ora 10:00, la sediul 
Primariei Municipiului Dorohoi str. 
Grigore Ghica nr. 34, județul Botoşani. 
Caietul de sarcini se poate obține de la 
Direcția Patrimoniu- Compartimentul 
ULM, contra  sumei  250,00 lei înce-
pând cu 03 octombrie 2018. Taxa de 
participare la licitație este de 250 lei, 
iar garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 1.000,00 lei. Data 
limită pentru înscrierea la licitație şi 
pentru depunerea ofertelor este 24 
octombrie 2018, ora 16:30 la sediul 
Primăriei Municipiului Dorohoi.

l Partium Insolvency IPURL, numită 
l i c h i d a t o r  î n  d o s a r u l  n r. 
11662/111/2012 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, privind pe debitoarea S.C. 

Macio S.R.L., CUI: RO18455854 
scoate la vânzare prin licitație publică: 
terenuri agricole (Proprietatea este 
compusă din 3  parcele de teren având 
o suprafață totală de 11.846 mp) 
situate în Sat Betfia, Judeţul Bihor 
prețul de pornire fiind: 23.399,44 EUR. 
teren intravilan (Proprietatea este 
compusă dintr-o parcelă de teren 
având suprafaţa de 1185 mp.) situate 
în Str. Camil Petrescu FN, Oradea  
prețul de pornire fiind: 9.622,80 EUR. 
teren intravilan (în natură 2 parcele de 
teren având suprafețele de 1002 mp 
(nr. cadastral 151772), de 1000 mp (nr. 
cadastral 151777)) , situate în Str. 
Făcliei Fn, Oradea, prețul de pornire 
total fiind: 50.180,13 EUR. Licitația va 
avea loc în 11.10.2018 ora 12:00 la 
adresa din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de nereu-
şită licitația se reia în data de 
18.10.2018, respectiv 25.10.2018 la 
aceeaşi oră. Licitantul trebuie să achizi-
ționeze un caiet de sarcini privind 
bunurile imobile supuse prezentei lici-
tații, contra sumei de 500 RON +TVA, 
ce va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la sediul 
lichidatorului judiciar o cerere de 
participare la licitație, inclusă în 
caietul de sarcini, cu cel puțin două zile 
înainte de termenul licitației stabilit 
prin anunțul public. Informații tel: 
0359463661 fax: 0359463662.

l Regia Publică Locală a Pădurilor 
Săcele RA, având sediul social în 
Săcele, P-ţa Libertăţii nr.17 şi punct de 
lucru în Săcele, str. Fagului nr. 46, 
t e l e f o n :  0 2 6 8 / 2 7 4 . 0 5 6 ,  f a x : 
0268/274.059, e-mail: rplp_sacele@
yahoo.com, organizează în data de 
15.10.2018, ora 12:00, la punctul de 
lucru, licitaţie publică cu strigare de 
material lemnos fasonat loco drum 
auto forestier, specia brad, din 
producţia anului 2018. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura conform 
prevederilor Regulamentului de valori-
ficare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
715/2017. Data şi ora organizării prese-
lecţiei: 10.10.2018, ora 12:00. Data şi 
ora limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie la 
licitaţie: 09.10.2018, ora 16:00. Lista 
loturilor de material lemnos care se 
licitează, preţurile de pornire ale licita-
ţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot 
sunt afişate la sediul organizatorului, 
pe site-ul www.rplpsacele.ro şi pe 
site-ul www.ocoalederegim.ro. Pentru 
loturile neadjudecate se poate proceda 
la negocierea directă în data de 
15.10.2018, ora 13:00, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de Regulamentul 
de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin HG 715/2017. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
RPLP Săcele RA, începând cu data de 
03.10.2018. Documentele ce se vor 
depune cu ocazia preselecţiei vor 
respecta prevederile H.G. 715/2017 şi 
ale .H.G. 470/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru infor-
maţii şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
persoană de contact ing. Sipos Attila, 
tel: 0749/086.670, e-mail: rplp_sacele @
yahoo.com. 

l Subscrisa, Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinți, în 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Solution Auto SRL, CIF: 
17939392, J25/531/2005, scoate la 

vanzare: Proprietate imobiliara 
compusa din: • Teren intravilan, 
amplasat in Dr. Tr. Severin, calea 
Targu Jiului, jud. Mehedinti, avand ST 
= 1.256 mp - 184 mp, Nr. cadastral 
5291/1, Nr. Carte Funciara 14784. • 
clãdire p+1e (spatiu comercial) cu Sc la 
sol = 183,52 mp, Scd = 362 mp si Su 
=318,92 mp, numar cadastral 5291/1-
C1, formata din C1 - compus din P+1 
- parter compus din magazin, hala 
schimb ulei, baie, casa scarii, plat-
forma, avand SC - 183,52 mp si Su - 
161,68 mp; - etaj compus din 3 birouri, 
3 camere, bucatarie, 2 holuri, 2 bai si 
casa scarii avand Su - 150,29 mp+te-
rasa cu S - 6,95 mp. Valoarea totala: 
135.150 euro exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil  descris ante-
rior, o reprezinta hotararea nr. 14 din 
data de 01.02.2017 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 4650/101/2016. Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
17.10.2018 orele 14:00. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe la 
sedinta de licitaţie faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al licitaţie si 
sa achiziționeze caietul de sarcini. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Relatii la 
sediul lichidatorului judiciar, telefon 
0756482035, tel./fax: 0252354399, sau 
la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro.

l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul in 
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 
700310, organizeaza la sediul sau 
procedura de „licitatie deschisa”, cu 
oferte de pret in plic inchis, in vederea 
atribuirii contractului „servicii de 
inchiriere mijloace deszapezire”. 
Procedura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regulamen-
tului privind organizarea si desfasu-
rarea achizitiilor” al SC Citadin SA 
Iasi. Pentru participare la procedura 
de achizitie, ofertantii trebuie sa inde-
plineasca conditiile cerute in „Docu-
mentatia de achizitie”. Documentatia 
de achizitie va fi postata pe site-ul 
societatii www.citadinis.ro si va fi acce-
sata pana pe data de 17.10.2018 pe 
baza de cod unic de acces, ce va fi 
comunicat doar persoanelor care soli-
cita in scris accesul la documentatie cu 
date de identificare clara si cu decla-
ratie pe propria raspundere privind 
siguranta informatiilor pentru evitarea 
introducerii unor virusi in sistemul 
informatic al societatii. Criteriul care 
va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: 
pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi depusa 
la sediul SC CITADIN SA pana la 
data de 17.10.2018 ora 10:00. Deschi-
derea ofertelor va avea loc la data de 
17.10.2018, ora 12:00, la sediul S.C. 
CITADIN S.A. Relatii suplimentare 
privind procurarea documentatiei si 
conditiile de participare se pot obtine la 
tel.:  0751048290.

l Școala Gimnazială Luceafarul, cu 
sediul în str. Doina nr.1, sector 5, Bucu-
reşti, aduce la cunoştință faptul că 
organizează licitaţie publică pentru 
închirierea: -unei săli de clasă cu 
suprafața de 48,84 mp, situată la etajul 

I a Școlii Gimnaziale Luceafărul, 
pentru desfăşurarea de activități 
extraşcolare, zilnic de la 8.00 la 18.00. 
La licitaţie pot participa ONG-uri. 
Procurarea documentaţiei de licitaţie 
se va face în perioada 08.10.2018- 
12.10.2018, orele 9.00 –15.00, la secre-
tariatul unităţii. Data limită pentru 
depunerea ofertelor este 16.10.2018, 
0ra 13.00. Licitația va avea loc în data 
de 17 octombrie 2018, ora 9.00, la 
sediul Școlii Gimnaziale Luceafărul. 
Persoana de contact : Administrator 
Mar t in  Corne l i a ,  n r. t e l e fon : 
0773.85.35.74.

l Școala Gimnazială Luceafarul, cu 
sediul în str. Doina nr.1, sector 5, Bucu-
reşti, aduce la cunoştință faptul că 
organizează licitaţie publică pentru 
închirierea: -unei sălii de sport cu 
suprafața de 49,58 mp, situată la 
parterul Școlii Gimnaziale Luceafărul, 
pentru desfăşurarea de activități spor-
tive, de două ori pe săptămână, câte 2 
ore; La licitaţie pot participa ONG-uri. 
Procurarea documentaţiei de licitaţie 
se va face în perioada 08.10.2018- 
12.10.2018, orele 9.00 –15.00, la secre-
tariatul unităţii. Data limită pentru 
depunerea ofertelor este 16.10.2018, 
0ra 13.00. Licitația va avea loc în data 
de 17 octombrie 2018, ora 11.00,  la 
sediul Școlii Gimnaziale Luceafărul. 
Persoana de contact : Administrator 
Mar t in  Corne l i a ,  n r. t e l e fon : 
0773.85.35.74.

PIERDERI  
l Pierdut carnet student UPB, pe 
numele Mogos Andrei Ioan.

l Pierdut card atestat CPI emis de 
ARR Dolj pe numele Ciucurică Ștefan. 
Se declară nul.

l Pierdut carnet student FLLS, pe 
numele Negrila Alexandra –Florina.

l Pierdut carnet, legitimație și card de 
acces de student, pe numele Hada Iulia 
Paula, Universitatea Ion Mincu, Facul-
tatea de Arhitectură. Le declar nule.

l Tactical Gear SRL avand 33481814, 
declara pierdut certificatului de inre-
gistrare, Se declara nule.

l Jianu Ion - sat Izvoarele, comuna 
Izvoarele, județul Teleorman, pierdut 
Certificat de pregătire profesională a 
conducătorului auto seria 0111924001 
eliberat de ARR. Îl declar nul.

l SC Collini Com SRL, cu sediul în 
Caraş-Severin, Bocşa, Str.Republicii, 
Nr.63,  având CUI:  18383022, 
J11/130/2006, declar pierdute Autoriza-
țiile de funcționare nr: 3718/22.02.2010, 
3843/26.04.2010, 5816/07.02.2013, 
3787/31.03.2010, 4088/06.09.2010 şi 
O r a r e l e  d e  f u n c ț i o n a r e  n r. 
3041/22.02.2010, 3126/26.04.2010, 
4671/07.02.2013, 3083/31.03.2010, 
3303/06.09.2010. Le declarăm nule.

l Pierdut carnet student şi legitimaţie 
de călătorie pe numele Popa Andrei 
Marius, emise de Universitatea Poli-
tehnică Bucureşti.

l Pierdut certificat constatator pentru 
punctul de lucru din Bucureşti, sector 
6, B- dul Iuliu Maniu nr. 447 -451, corp 
C, al SC Fortitudo and Compani SRL, 
cu sediul în jud. Ilfov, sat Domneşti, 
comuna Domneşti, cvartal 14, parcela 
52/3 mansardă, CUI 29982914, 
J23/412/2013. Îl declar nul.


