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OFERTE SERVICIU
l Angajăm tâmplar PAL, lăcătuş 
mecanic şi şofer categoria B. 
B u c u r e ş t i ,  S e c t o r. 6 ,  t e l : 
0729.199.333.

l Subscrisa SC Ţesătoriile 
Reunite SA, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Spătaru Preda nr. 5, sect. 
5, angajează două muncitoare 
necalificate pentru servicii de 
c u r ă ţ e n i e .  R e l a ţ i i  l a  t e l . 
0754333685.

l  S O D E X O  O N - S I T E 
S E RV I C E S  A N G A J E A Z Ă 
ÎNGRIJITOR CLĂDIRI. SE 
OFERĂ: SALARIU ATRACTIV 
OFERIT LA TIMP, TICHETE 
DE MASĂ, SPOR DE NOAPTE, 
SPOR DE WEEKEND, ORE 
SUPLIMENTARE PLĂTITE, 
TRANSPORT DECONTAT, 
PRIMA DE RECOMANDARE 
600 RON NET, PRIMA DE 
PERFORMANȚĂ 600 RON 
NET. 0754.093.812.

l Apa Nova București anga-
jează instalator alimentări apă, 
canal. Candidatul ideal: studii: 
învățământ minim obiligatoriu/
Medii, Calificare: Instalator 
alimentări apă, experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: 
realizarea unor lucrări de între-
ținere și mentenență în rețeaua 
de apă potabilă/rețeaua de cana-
lizare, execută lucrări de reme-
diere disfuncționalități din 
cadrul rețelei de alimentare cu 
apă/rețeaua de canalizare, înlo-
cuirea branșamentelor  pe 
rețeaua de apă potabilă/rețeaua 
de  canal izare .  Descr ierea 
companiei: societate furnizoare 
de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare 
a Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com/
telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
electrician. Candidatul ideal: 
studii: învățământ minim obiliga-
toriu/Medii, calificare: electri-
cian, experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: efectuarea de 
manevre în instalațiile electrice și 
electromecanice pentru asigu-
rarea funcționării stațiilor de 
pompare, executarea de lucrări 
de întreținere specifice instalați-
ilor de la stațiile de pompare, 
efectuarea de intervenții pentru 
restabilirea parametrilor de func-
ționare a stațiilor de pompare. 
Descrierea companiei: societate 
furnizoare de servicii publice în 
domeniul alimentării cu apă și 

canalizare a Municipiului Bucu-
rești. Puteți contacta la adresa de 
e-mail: ro.anb.recrutare@veolia.
com/telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
sudor. Candidatul ideal: studii: 
învățământ minim obligatoriu/
Medii, calificare: sudor electric și 
autogen, experiență: minim 1 an. 
Responsabilități: execută lucrări 
de sudură electric și autogen, 
remediază avarii la rețeaua de 
apă și  canalizare,  execută 
construcții metalice. Descrierea 
companiei: societate furnizoare 
de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com/
telefon: 0374.39.81.67

l Apa Nova București angajează 
lăcătuș mecanic. Candidatul 
ideal: studii: învățământ minim 
obligatoriu/medii (tehnice), expe-
riență: minim 1 an, responsabili-
tăți: efectuează  repararea, 
întreținerea și  înlocuirea rețelelor 
de apă și canalizare, asigură 
operațiuni de încărcare/descăr-
care a materialelor, curăță zona 
de intervenție/balizează zona de 
lucru, securizează operațiunile de 
terasament ale lucrărilor, reali-
zarea mentenanței și/sau întreți-
nerea curentă a materialelor și 
echipamentelor rețelei de apă 
potabilă, efectuează  reparațiile 
necesare pe  rețeaua de apă pota-
bilă sau canalizare. Descrierea 
companiei: societate furnizoare 
de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 

contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com/
telefon: 0374.39.81.67.

l Apa Nova București angajează 
zidar. Candidatul ideal: studii: 
învățământ minim obiligatoriu, 
calificare: zidar, experiență: 
minim 1 an. Responsabilități: 
realizarea unor lucrări de întreți-
nere și  mentenență pentru 
construcțiile din cadrul societății, 
efectuarea lucrărilor de  întreți-
nere construcții, utilizarea echi-
pamentelor/utilajelor electrice 
specifice activității. Descrierea 
companiei: societate furnizoare 
de servicii publice în domeniul 
alimentării cu apă și canalizare a 
Municipiului București. Puteți 
contacta la adresa de e-mail: 
ro.anb.recrutare@veolia.com/
telefon: 0374.39.81.67.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Ploieşti, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr. 286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de: medic mg - 1 
post la serviciul cabinete medicale 
scolare. Condiții de participare: • 
studii superioare de lungă durată 
finalizate cu diplomă de licență în 
domeniul medicină sau diplomă 
de medic; • stagiul de rezidențiat 
terminat; • certificare ca membru 
al Colegiului medicilor, vizat pe 
anul 2018; • condiții generale 
prevăzute de art. 3 din anexa la 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A, 
după cum urmează: • înscrierile - 
î n  p e r i o a d a  2 0 . 0 9 . 2 0 1 8  - 

03.10.2018, orele 9.00 - 14.00; • 
proba scr isă  -  în  data  de 
16.10.2018 ora 9.30; • proba 
interviu - în data de 18.10.2018 
ora 9.30. Dosarele de înscriere se 
depun la registratura instituției şi 
trebuie să conțină obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 
din anexa la H.G. nr. 286/2011, 
actualizată. Condițiile de partici-
pare sunt afişate la sediul institu-
ției şi pe site-ul www.asscploiesti.
ro. Alte relatii se pot obține la 
Resurse Umane - tel. 0740178780.

l Anunt: Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău, in temeiul H.G. 
nr. 286/23.03.2011 Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, organizează concurs pentru 
ocuparea  următoarelor posturi 
(funcţie contractuală): 1 post 
muncitor calificat (fochist), 
treapta profesională IV-perioadă 
nedeterminată-la Căminul pentru 
persoane vârstnice Smeeni, astfel: 
Dată limită depunere dosare, în 
data de 04.10.2018; Selecţie 
dosare, în data de 08.10.2018, ora 
10.00; Probă practică,  în data de 
15.10.2018, ora 10.00; Interviu, în 
data de 19.10.2018, ora 10.00; 
Condiții: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat sau şcoală 
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profesională absolvită cu certi-
ficat de absolvire;  atestat 
Inspec ţ ia  de  S ta t  pent ru 
Controlul Cazanelor, Recipien-
telor sub Presiune şi Instalaţiilor 
de Ridicat (ISCIR); nu necesită 
vechime. Persoană de contact: 
Cristea Iuliana-tel. 0238/711051. 
Dosarele vor fi depuse până la 
data de  04.10.2018, ora 16.30. 
Toate probele se desfaşoară la 
sediul instituţiei din mun.Buzău, 
strada Bistriţei nr. 41, jud. Buzău.

l Primăria Comunei Cîrligele, 
judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie vacantă: 
I.Compartiment asistenţă socială: 
1.Educator social- 1 post. Condi-
ţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei contractuale 
sunt: -Studii universitare absol-
vite cu diplomă de licenţă în 
domeniul pedagogiei învăţămân-
tului  pr imar ş i  preşcolar ; 
-Vechime în muncă: minim 5 ani 
în specialitatea studiilor; -Cunoş-
tinţe de operare în calculator; 
-Permis de conducere categoria B. 
Concursul  se  va  organiza 
conform calendarului următor: 
-12.10.2018, ora 09.00: proba 
scrisă; -15.10.2018, ora 10.00: 
interviul. Dosarele de înscriere se 
depun la  sediul  Primăriei 
Comunei Cîrligele în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, şi 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de 
art.6 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011. 
Detalii privind condiţiile specifice 
bibliografia de concurs sunt 
disponibile la sediul Primăriei 
comunei Cîrligele, din comuna 
Cîrligele, str.Instituţiilor, nr.5, 
telefon: 0237.253.000.

l Primăria Comunei Morteni, cu 
sediul în localitatea Morteni, 
strada Principală, nr.1127, judeţul 
Dâmboviţa, organizează concurs, 
conform Legii nr. 188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de: consilier, clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul 
Aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Morteni, 
Compartiment Starea Civilă. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Primăriei Morteni astfel: 
-Proba  sc r i să  în  da ta  de 
22.10.2018, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 24.10.2018, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească următoarele 

condiţii: -studii: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -vechime- nu este necesară; 
-cunoştinţe operare PC dovedite 
cu diplomă sau certificat- nivel 
mediu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 20 zile de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Morteni. 
Relaţii suplimentare şi coordona-
tele de contact pentru depunerea 
dosarelor de concurs: la sediul 
instituției: Primăriei Morteni. 
Persoană de contact: Stanciu 
Victorita- consilier,  telefon/fax: 
0245.242.714/0245.242.707, 
e-mail: primariamorteni2016@
yahoo.com.

l Primăria Oraşului Panciu, cu 
sediul în localitatea Panciu, 
judeţul Vrancea, strada Titu 
Maiorescu, nr.15, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post vacant, aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi 
completată prin HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: post vacant 
contractual perioadă nedetermi-
nată: psiholog. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în 
domeniul psihologie; -vechimea 
necesară ocupării postului: 
minimum 5 ani; -experienţă în 
învăţământ. Probele de concurs, 
data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -Proba scrisă: 12 
octombrie 2018, ora 10.00, la 
sediul instituţiei; -Proba interviu: 
15 octombrie 2018, ora 12.00, la 
sediul instituţiei. Data-limită 
până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare 
de la afişare, la sediul instituţiei. 
Date contact: tel.0237.275.811, 
e-mail: drambamihaela@gmail.
com.

l Comuna Suharău, cu sediul în 
localitatea Suharău, comuna 
Suharău, judeţul Botoşani, orga-
nizează concurs, conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție 
vacante de: consilier, clasa I, 
gradul profesional superior; 
număr posturi: 1. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Suharău astfel: -Proba 
scrisă în data de 24.10.2018, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
26.10.2018, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-

rele condiţii: -studii superioare, 
studii universitare de licenţă, 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -vechime (obliga-
toriu): minim 7 ani în speciali-
tatea studiilor. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul  Pr imărie i  Comunei 
Suharău. Relaţii suplimentare şi 
coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: 
la sediul Primăriei Comunei 
Suharău. Persoană de contact: 
Luc ia  Țir ică ,  te lefon/fax : 
0231.623.002/0231.623.000, 
e-mail:  primaria_suharau@
yahoo.com.

l  Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţii lor 
contractuale temporar vacante 
de: îngrijitor temporar -Secţia 
Chirurgie Generală -1 post. 
Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de HG nr.286/23.03.2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 
05.10.2018, ora 09.30; -proba 
interviu în data de 12.10.2018, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndepl inească următoarele 
condiţii: I.Îngrijitor temporar: 
-diplomă de absolvire a şcolii 
generale; -fără vechime în activi-
tate. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Vaslui, persoană de 
contact: economist Juverdianu 
Bogdan, telefon: 0235.312.120, 
interior: 138.

l Inginer Economist. Tipul 
ofertei: Full-time. Denumirea 
companiei: SC STRUCTURI 
BETON CONSTRUCȚII SRL. 
Oraş: Voluntari.  Domeniile 
ofertei: CONSTRUCȚII. Denu-
mirea postului: Inginer Econo-
m i s t ,  c o d  C O R  2 6 3 1 0 9 . 
Descrierea sumară a postului: 
Inginer economist cu experiență 
în şantier pentru controlul execu-
tării lucrărilor de construcții. 
Studii obligatorii: universitare 
economice. Experiență în gestio-

narea lucrărilor de construcții. 
Experiență în controlul economic- 
de contabilitate a costurilor. 
Foarte bune cunoştințe de limba 
portugheză şi spaniolă. Candi-
dații interesați pot trimite până la 
data de 30.09.2018 un Curri-
culum vitae însoțit de scrisoare de 
intenție şi de fotografie, la urmă-
toarea adresă de e-mail: anga-
jare@sbconstructii.ro.

l UM 02214 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naționale, 
organizează concursuri  de 
ocupare pe perioadă nedetermi-
nată a unui post de personal civil 
contractual economist grupa II, 
studii superioare cu diplomă de 
licență în domeniul financiar-con-
tabil şi vechime de minim 3 ani şi 
6 luni în specialitatea studiilor. 
Concursurile vor avea loc astfel: 
-11.10.2018 (proba scrisă); 
-17.10.2018 (proba practică); 
-23.10.2018 (interviul), la sediul 
UM 02214 Bucureşti, strada 
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5, 
Bucureşti. Data-limită de depu-
nere a dosarelor la sediul UM 
02214 Bucureşti este 03.10.2018, 
ora 15.30. Date de contact: tel. 
021.410.01.50, interior: 0358, 
persoană de contact: Mihai Baciu, 
secretar.

l Regia Publică Locală a Pădu-
rilor Săcele RA, având sediul în 
Mun. Săcele, P-ţa Libertăţii, nr. 
17, organizează concurs / examen 
pentru ocuparea, pe durată nede-
terminată, a unui post de pădurar, 
vacant, în cadrul R.P.L.P Săcele 
RA. Concursul/ examenul va 
avea loc la punctul de lucru din 
Mun. Săcele, str. Fagului , nr. 46, 
judeţul. Braşov, în data de 
10.10.2018, ora 10:00 - proba 
scrisă  şi ora 13:00 - interviul 
(proba orală). Condiţii de partici-
pare: 1. Studii obligatorii: - Liceul 
Silvic; - Şcoala Profesională - 
profil silvic; - Curs calificare 
pădurar. 2. Documentele care vor 
fi solicitate pentru înscriere sunt: 
a) - cerere prin care se solicită 
aprobarea conducătorului unităţii 
de a participa la concursul orga-
nizat pentru ocuparea postului 
vacant anunţat; b) - curriculum 
vitae; c) - diplomă ce atestă 
studiile prevăzute la condiţiile de 
partcipare (original şi copie); d) 
-adeverinţă privind vechimea în 
muncă (dacă este cazul); e)- certi-
ficat de cazier judiciar; f)- carte 
(buletin) de identitate (original şi 
copie); g) – adeverinţă medicală 
eliberată de medicul de familie 
care să ateste starea de sănătate, 
respectiv că este apt pentru anga-
jare; h)- recomandare de la 

ultimul loc de muncă din care să 
rezulte profilul profesional şi 
moral (dacă este cazul). Dosarele 
de înscriere în vederea partici-
pării la concurs / examen se 
depun în termen de 7 (şapte) zile 
calendaristice de la data apariţiei 
anunţului, la punctul de lucru al 
R.P.L.P Săcele RA din Săcele, str. 
Fagului nr. 46, judeţul. Braşov. 
Detalii referitoare la modul de 
desfăşurare al  concursului 
examenului, condiţii de partici-
pare, termenul de depunere al 
dosarelor de înscriere precum, şi 
bibliografia aferentă vor fi afişate 
la avizierul R.P.L.P Săcele RA de 
la punctul său de lucru mai sus 
menţionat. Persoană de contact 
care vă poate furniza informaţii 
în acest scop, este d-na Szabo 
Elena, telefon: 0268/274.056.

l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza 
Legii nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
pentru funcţia publică: Direcția 
Investiții şi Servicii Publice; 1.Un 
post funcție publică de conducere 
de director executiv, gradul II. 
Condiţii de participare: -candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă într-unul din domeniile: 
-inginerie civilă; -ingineria insta-
lațiilor; -inginerie mecanică; 
-inginerie industrială; -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării  funcţiei publice 
minimum 7 ani;  -studii de 
masterat sau postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice; -cunoştinţe IT 
-nivel mediu. Programul concur-
sului: -20.09.2018 -publicitate 
concurs; -22.10.2018, ora 11.00, 
susţinere probă suplimentară de 
testare a cunoştinţelor în dome-
niul IT -nivel mediu; -24.10.2018, 
ora 11.00, proba scrisă. Interviul 
se susţine, de regulă, într-un 
termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei 
scrise. Data şi ora susţinerii inter-
viului se afişează o dată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Concursul 
se va desfăşura la sediul Consi-
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liului Judeţean Ialomiţa. Dosa-
rele de înscriere se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului, începând cu data 
de 20.09.2018, ora 8.00, şi până în 
data de 09.10.2018, ora 16.30. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234, cji@cicnet.
ro, persoană de contact: Hobjilă 
Crety, consilier Compartiment 
Resurse Umane.

l Anunţ de selecţie. Şcoala 
Gimnazială Comuna Stoeneşti, 
judeţul Olt, anunţă scoaterea la 
concurs, în cadrul proiectului 
„Merităm să învăţăm”, cod SMIS 
2014+: 108177, a 28 posturi de 
experţi în cadrul activităţilor A1, 
A2, A3, A7 pentru perioada de 
implementare a proiectului. I. 
Condiţii generale: Expertul: a) are 
cetăţenie română/cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European cu 
reşedinţa în România; b) are 
capacitate de exerciţiu deplină; c) 
îndeplineşte condiţiile de studii 
superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; d)are 
cel puţin <5 ani experienţă în 
domeniul postului; e) nu a fost 
condamnat/(ă) definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care l-ar face/care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situa-
ţ i e i  î n  c a r e  a  i n t e r v e n i t 
reabilitarea; f) îndeplineşte alte 
condiţii generale în funcţie de 
specificul proiectului. I.Dosarul 
de concurs: În conformitate cu 
prevederile art. 6 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, dosarul 
de înscriere la concurs va conţine 
următoarele documente obliga-
torii: a) Cerere de înscriere, 
conform modelului din Anexa 1 
la anunţul de selecţie; b) Scrisoare 
de intenţie; c) Copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz (semnată de 
candidat); d) Copiile documen-
telor care atestă nivelul studiilor 
şi ale altor acte care atestă efectu-
area unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice; e) Alte 
acte doveditoare privind experi-
enţa/expertiza, calificările speci-
fice aferente poziţiei; f) CV 
format Europass datat şi semnat 
pe fiecare pagină (CV-ul trebuie 

să conţină obligatoriu date de 
contact valide: adresa de e-mail şi 
număr de telefon); g) Cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are 
antecedente penale; h) Adeve-
rinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare, eliberată cu cel mult şase 
luni anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unită-
ţile sanitare abilitate. Documen-
tele doveditoare ale studiilor şi 
experienţei/expertizei declarate în 
CV (copii ale diplomelor de 
studii, adeverinţe de lucru, alte 
documente doveditoare) se 
prezintă însoţite de documentele 
originale şi se depun certificate 
pentru conformitate cu originalul 
sau în copii legalizate. Lipsa unui 
document din cele menţionate la 
punctele a) -h) conduce la elimi-
narea candidatului de la evalu-
area dosarului. VIII. Calendarul 
de desfăşurare al concursului: 
Perioada; Activitatea (după caz): 
Î n  p e r i o a d a  0 1 . 1 0 . 2 0 1 8 -
04.10.2018, de luni până joi, între 
orele 8.00-16.30; Depunerea dosa-
relor. 5.10.2018- până la ora 
12.00; Afişarea rezultatelor în 
etapa de eligibilitate a dosarelor. 
08.10.2018- între orele 12.00-
14.00; Depunerea eventualelor 
contestaţii. 11.10.2018; Soluţio-
narea eventualelor contestaţii şi 
afişarea rezultatelor. 15.10.2018- 
până la ora 12.00; Afişarea rezul-
tatelor în etapa de evaluare a 
dosarelor. 16.10.2018- între 12.00-
14.00; Depunerea eventualelor 
contestaţii. 18.10.2018; Soluţio-
narea eventualelor contestaţii şi 
afişarea rezultatelor finale. 
Persoane de contact: Gheorghe 
I o n e l a - M a r i a  - t e l e f o n : 
0799.864.215, Mihale Laura-Mi-
rela -telefon: 0762.200.457.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă de vacanţă, exce-
lentă, Bughea de Jos (Argeş). 
Detalii: 0724074619.

CITAŢII
l Numitul Alexeev Adrian, în 
calitate de pârât în dosarul civil 
nr . 2269/205/2018, este chemat în 
judecată de către Alexeev Iuliana, 
la Judecătoria Câmpulung, jud. 
Argeş, la termenul din 17.10.2018.

l Ticulescu (fostă Mureşeanu) 
Rodica este citată în calitate de 
pârâtă în dosarul civil  nr. 
799/254/2016 la Judecătoria 
Mangalia în data de 24.10.2018 
pentru dezbatere succesiune 
defunct Mureşeanu Nicolae şi 

Mureşeanu Dorica, ieşire din 
indiviziune, reclamantă Dumitru 
Mia.

l Numiții Vancea Petru Cornel, 
Vancea Marin, Vancea Emanuil, 
Vancea Claudiu, Vancea Nata-
niel, toți cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați pentru data de 
09.10.2018, ora 08.30 la camera 9, 
la Judecătoria Oradea, în dosar 
8554/271/2017 în contradictoriu 
cu Danciu Valenina Doina, 
pentru obligație de a face.

l Parohia Moara Domnească- 
Ilfov solicită prezența d-nei 
Cotlet Georgeta spre a regle-
menta situația locurilor de veci.

l Camen Mihaela, reclamant în 
dosarul 31794/215/2017, chem în 
judecată pe pârâtul Bardhi 
Frengli ca pârât în data de 
9.10.2018, CMF 2, ora 9.00, la 
Judecătoria Craiova.

l Pe rolul Judecătoriei Bicaz se 
a f l ă  î n  d e r u l a r e  d o s a r u l 
nr.419/188/2018, privind decla-
rarea judecătorească a morţii 
privind pe Catrinoi-Nistor Pante-
limon, fiul lui loan şi Ioana, 
născut la data de 05.05.1932, în 
comuna Bicazu Ardelean, judeţul 
Neamţ, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Bicaz-Chei, 
judeţul Neamţ, dispărut în urmă 
cu 20 de ani. Invit orice persoană 
să comunice datele pe care le 
cunoaşte în legătură cu cel 
dispărut.

l Moştenitorul Mârzan Cătălin 
anunţă  public faptul că are loc 
dezbaterea moştenirii după dece-
datul Mârzan Alexamdru care a 
murit la data de 01.02.2018, 
Râmnicu Vâlcea fost cu ultimul 
domiciliu în Braşov. Înmor-
mântat în Amărăşti care a fost 
comuna natală. Cei care îl 
cunoscut pe fiul lui Mârzan 
Alexandru pe care îl cheamă 
Mârzan Nicolae născut în Braşov 
la data de 17 august 1981, este 
rugat să anunţe la numărul 
telefon 0722/978.573 pentru a fi 
citat la moştenire.

DISPARIŢII
l Numita Enescu Cristina, parte 
în dosarul civil nr.17985/215/2018 
al Judecătoriei Craiova, care care 
ca obiect declararea judecăto-
rească a morții numitului Ştefana 
Ion, născut în anul 1977, dispărut 
în anul 1998, cu ultimul domiciliu 
cunoscut Craiova, str.George 
Enescu, bl.39, sc.3, et.2, ap.10, 
județul Dolj, rog orice persoană 

care deține informații despre 
acesta să le comunice organelor 
de poliție ori direct instanței de 
judecată.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă a debitorului SC P 
& G Util Confort SRL, CIF: 
33600052, J25/253/2014, dosar nr. 
726/101 anul 2018* -Tribunalul 
Mehedinţi. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţă la 
29.10.2018; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor la 12.11.2018; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar şi pentru afişarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 
26.11.2018. Administrator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis.

l Team Insolv IPURL în calitate 
de lichidator judiciar al SC 
Dumoda Impex SRL, în temeiul 
art. 177 al. 2) lit. f) din Statutul 
UNPIR anunță: 1.Organizarea 
procedurii de selecţie a ofertan-
tului de servicii de arhivare 
pentru arhivarea documentelor 
debitoarei SC Dumoda Impex 
SRL. Menționăm că, societatea 
falită deține  10 ml arhivă Oferta 
trebuie să conțină un preț pentru 
operaţiunile de verificare, selecţi-
onare, inventariere şi legare per 
ML, respectiv depozitare, astfel 
încât să corespundă standardelor 
de cost prevăzute de Statutul 
UNPIR. 2.Organizarea procedurii 
de selecţie in vederea incheierii 
contractului cu un cabinet de 
avocatura  pentru redactare 
actiune si reprezentare  in vederea  
recuperarea sumelor ce provin 
din decizia nr 26/2018 din 
16.01.2018 pronuntata in dosarul 
nr. 22/95/2015. Ofertele se depun 
pana la data de 27.09.2018 orele 
12,00 pe e-mail officeteaminsolv@
yahoo.com.

l Subscrisa Team  Insolv IPURL 
lichidator judiciar al SC Lucdor 
SRL în temeiul art. 177 al. 2) lit. 
f) din Statutul UNPIR anunță: 
organizarea procedurii de selecţie 
a ofertantului de servicii de arhi-
vare pentru arhivarea documen-
telor debitoarei SC Lucdor SRL. 
Menționăm că, societatea falită 
deține aprox. 20 ml arhivă Oferta 
trebuie să conțină un preț pentru 

operaţiunile de verificare, selecţi-
onare, inventariere şi legare per 
ML, respectiv depozitare, astfel 
încât să corespundă standardelor 
de cost prevăzute de Statutul 
UNPIR. Oferta se poate comu-
nica pana la data de 27.09.2018 
orele 12,00 pe e-mail officetea-
minsolv@yahoo.com.

l S.C. Rewe (Romania) SRL cu 
sediul in Loc.Stefanestii de Jos, 
str.Busteni, nr.7, jud.Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a auto-
r i za t i e i  de  med iu  pent ru 
activitatea cod CAEN 4711 
comert cu amanuntul in maga-
zine nespecializate cu vanzare 
predominanta de produse alimen-
tare, bauturi si tutun; cod CAEN 
1071; 4724-coacerea si comerciali-
zarea produselor congelate de 
patiserie-brutarie; cod CAEN 
5610-rotiserie, desfasurata in 
Supermarket Penny-la Punctul 
de lucru situat in Mun.Brasov, 
Strada Garii, FN, jud.Brasov. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic in scris la sediul APM.
Brasov, str.Politehnicii nr.3, pe 
toata perioada derularii proce-
durii.

l SC Rewe Romania SRL, cu 
sediul in judetul Ilfov, localitatea 
Stefanestii de Jos, Str.Busteni, 
n r. 7 ,  c o d  p o s t a l  0 7 7 1 7 5 , 
tel.0372128800, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii pentru obtinerea Autorizatiei 
de Mediu necesara functionarii 
punctului de lucru Penny Market 
Str.Mihail Kogalniceanu, nr. 1A, 
Fundulea, jud.Calarasi, cu activi-
tate de comert cu amanuntul, cod 
CAEN 4711. Pentru informatii 
suplimentare,  propuneri si 
contestatii, se va contacta APM.
Calarasi,  sos. Chiciu, nr.2, 
t e l . 0 2 4 2 . 3 1 5 . 0 3 5  s i  f a x : 
0242311926 in termen de 10 zile 
lucratoare de la aparitia anun-
tului

l SC VBA Capital Investments 
SRL, din Bucuresti, Str. Veseliei 
nr.5A, Sectorul 5, in calitate de 
titular al planului PUZ Magurele, 
T47, P166/57 - ansamblu de locu-
inte” anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu 
pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei de 
Protectie a Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, 1, luni-joi intre 
9-11. Observatii/ comentarii si 
sugestii se primesc in scris la 
sediul A.R.P.M.B., in termen de 
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15 zile de la data publicarii anun-
tului.

l SC Total Prest Metal SRL, 
CUI 39860256, Com. Vidra, sat 
Sinteşti, str. Troiţei nr. 1, jud. 
Ilfov, titular al activităţii Comerţ 
cu ridicata al deşeurilor şi restu-
rilor, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru acti-
vitate. Informaţiile privind poten-
ţialul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov, str. Lacul Morii 
nr. 1, sector 6, Bucureşti, tel/fax 
3401521/ 0746248440 în zilele de 
luni –joi între orele 9 -13. Propu-
neri sau contestaţii se potdepune 
la sediul APM Ilfov în termen de 
10zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l SC Allcomet Metal SRL, CUI 
38515527, Com. Vidra, sat Sinteşti, 
str. Troiţei nr. 4, cam.1, Ilfov, 
titular al activităţii Comerţ cu 
ridicata al deşeurilor şi resturilor, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru acti-
vitate. Informaţiile privind poten-
ţialul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la sediul 
APM Ilfov, str. Lacul Morii nr. 1, 
sector 6,  Bucureşti ,  tel /fax 
3401521/ 0746248440 în zilele de 
luni –joi între orele 9 -13. Propu-
neri sau contestaţii se pot depune 
la sediul APM Ilfov în termen de 
10 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

l Administrator Judiciar C.I.I. 
Palaş-Alexandru alina notifică 
deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Toxi SRL 
din Ploieşti ,  Prahova,  CUI 
18601503, J29/893/2006, la Tribu-
n a l u l  P r a h o v a  -  d o s a r 
2599/105/2018, termen înregistrare 
creanțe 27.09.2018, termen tabel 
preliminar 16 octombrie 2018, 
termen tabel definitiv 09 noiembrie 
2018, şedința adunării creditorilor 
22 octombrie 2018 ora 14:00.

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale 
de insolventa in dosarul nr. 
4326/105/2018, Tribunal Prahova, 
conform Incheierii din data de 
17.09.2018 privind pe SC RS 
Consulting SRL, cu termenele: 
depunere declarații creanță 
31.10.2018, întocmirea tabelului 
p r e l i m i n a r  a l  c r e a n ț e l o r 
19.11.2018, întocmirea tabelului 
definitiv 13.12.2018, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc 
in data 23.11.2018, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 

din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et.7, cab. 7B, judet Prahova.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Apele Vii, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.4, 9, 12, 
1 8  î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
27.09.2018, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Comunei Apele 
Vii, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, republi-
c a t ă ,  c u  m o d i f i c ă r i l e  ş i 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară.

ACHIZIŢII PUBLICE
Compania Municipală Iluminat 
Public Bucureşti SA, cu sediul în 
Bucureşti, sector 1, str.Aristide 
Demetriade, nr.2, etaj 3, organi-
zează Licitație Deschisă pentru 
contractul de achiziție Produse 
Iluminat Festiv cu tehnologie 
LED. Documentele necesare se 
regăsesc pe site-ul companiei 
„cmipb.ro” Secțiunea Achiziții.

LICITAŢII
Editura Cristimpuri SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietate imobi-
liară, compusa din apartament cu 
două camere, situată in Boldeşti 
Scaieni, Calea Unirii, Nr. 73, Bl. 
19, Sc. B, Etaj. 2, Ap. 32, jud. 
Prahov, la prețul de 118.300 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 
26.09.2018, ora 15/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.

l SCM Tromet prin adminis-
trator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică proprietate imobiliară 
compusă din constructia C3 Hala 
turnatorie in regim de P+1E cu 
Sc = 806,26 mp, Sd = 1.038,73 
mp, Su = 938,54 mp, situată in 
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, 
nr. 348, jud. Prahova la prețul de 
646.640 lei (scutit de TVA). 
Terenul intravilan pe care se află 
amplasată construcția este 
proprietate de stat şi nu face 
obiectul vânzării. Licitaţia va 
avea loc în 28.09.2018, ora 14/00 
la sediul administratorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 

prezentare în suma de 1.000 lei + 
TVA de la sediul administrato-
rului judiciar şi vor depune taxa 
de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte 
de data licitatiei.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică următoarele bunuri 
mobile: cameră termoviziune 
(9.493 lei), camera HD (1.513 lei), 
sistem wireless pentru monitori-
zare parametrii vitali (71.026 lei), 
laptopuri (23.890≈1.480≈2.636 
lei), servere(11.354≈46.569≈3334
2≈2446 lei), tablete (1.326≈1.016 
lei), statie grafica (4.799 lei), 
smartpfonuri 
(1.862≈1.751≈1.265≈1.548 lei), 
tensiometre (85≈256 lei), multi-
functionale (592≈480≈475 lei), 
scanere (5.777 lei), etc. Preturile 
nu contin TVA. Licitaţia va avea 
loc în 28.09.2018, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare 
în suma de 500 lei + TVA de la 
sediul lichidatorului şi vor 
depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel putin 
o zi înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 05.10.2018 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică proprietatea imobi-
liara aparținând debitoarei 
compusă din teren în suprafață de 
1170 mp şi constructiile C1 locu-
inta cu Sc = 103 mp, Su = 79,39 
mp şi C3 bloc cu 23 apartamente, 
situată in Ploieşti, str. Romană, nr. 
41, judet Prahova, pentru suma 
de 5.379.029 lei + TVA. Licitaţia 
va avea loc în 28.09.2018, ora 
15/30 la sediul lichidatorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. Persoanele intere-
sate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 2.000 lei + 
TVA de la sediul lichidatorului şi 
vor depune taxa de garanţie de 
10% din prețul de pornire cu cel 
putin o zi înainte de data licitatiei. 
În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 05.10.2018 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l SC Petroutilaj SA, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie 
publica a activului imobil Propri-

etate imobiliara industriala 
(cladiri, constructii speciale si 
teren aferent), situat in com. 
Poiana Campina, sat Poiana 
Campina, str. Principala, nr. 1, 
jud. Prahova, sub forma a doua 
loturi identificate in Raportul de 
evaluare nr. 989/06.07.2018, 
loturi ce urmeaza a fi dezmem-
brate: - lotul 1 - Proprietate 
imobiliara industriala formata 
din cladiri, constructii speciale si 
teren aferent in suprafata de 3,16 
ha, la pretul de 1.134.626,25 lei 
fara TVA; - lotul 2 - Proprietate 
imobiliara industriala formata 
din cladiri, constructii speciale si 
teren aferent in suprafata de 
3,5339 ha, rest proprietate, la 
pretul de 1.885.548,75 lei fara 
TVA. Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarilor 
Cred i tor i lo r  d in  data  de 
19.12.2016 si 25.07.2018 si a 
regulamentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 25% din 
pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatia publica se 
organizeaza in baza unui caiet de 
sarcini in valoare de 5.000 lei + 
TVA, care se achita in numerar 
sau in contul lichidatorului judi-
ciar. Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de: 03.10.2018, 
0 5 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  0 8 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
1 0 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  1 2 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
1 5 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  1 7 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
1 9 . 1 0 . 2 0 1 8 ,  2 2 . 1 0 . 2 0 1 8 , 
24.10.2018, orele 12.00, la sediul 
l ichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, 
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

PIERDERI
l SC Galenus SRL, cu sediul în 
Tg Cărbuneşti, Str. Trandafiri-
lor,Nr. 35A, Jud. Gorj, declarăm 
pierdută, autorizația de funcțio-
nare nr. 11169/nb337/19.01.2015 
emisă de Ministerul Sănătății. Se 
declară nulă.

l Triumf Construct SA, cu sediul 
în  Bucureş t i ,  s e c t . 1 ,  Bd .
Alexandru Șerbănescu, nr.87, 
Hotel Phoenicia, mezanin, cam.9, 
înregistrată la ORC sub nr. 
J40/562/2016 şi CUI: 14167239, 
am pierdut Certificatul de urba-
nism nr. 2136/05.10.2017 aferent 
imobilului din Bucureşti, Str.
Turturelelor, nr. 11B, bl.B, parter, 
ap.B03. Îl declarăm nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.440658 din 09.11.2016 al socie-
tatii Roch Global Management 

SRL la sediul social din Bucu-
resti, Sectorul 3, Bulevardul 
Unirii nr.69, Tronson I, Mezanin, 
Camera 8, bloc G2B si Certificat 
Constatator nr.440658 al socie-
tatii Roch Global Management 
SRL la terti. Le declar nule.

l Banescu -Perkins Alina 
-Mihaela, administrator la SC 
Just Training SRL cu sediul în 
Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, 
str. Hipodromului nr. 30D jud. 
Ilfov având CUI 21127288, 
declar nule certificatele constata-
toare nr. 36600/ 16.06.2015 emise 
pentru societatea pe care o repre-
zint de Oficiul  Registrului 
Comerţului Ilfov pentru sediul 
social şi terţi.

l Dobre Corneliu Cătălin, admi-
nistrator la SC Cornel Service 
SRL, cu sediul social în Oraş 
Pantelimon, str. Mioriţei nr. 57A, 
declar nul certificatul constatator 
nr. 12665/ 14.02.2015 emis pentru 
societatea pe care o reprezint de 
Oficiul Registrului Comerţului 
Ilfov pentru sediul social.

l Absolut Project Design SRL, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Lacul Tei nr. 126-128, bl. 17-18, 
sc. A, et. 3, ap. 9, sector 2, înma-
triculată în Registrul Comerţului 
cu număr J40/4513/2007, CUI 
21272334 anunţă pierderea certi-
ficatului de înmatriculare. Il 
declarăm nul. 

l Pierdut  autor izaţ ie  de 
cons t ru i re  nr.  254  - I  d in 
30.06.2017, pentru imob. din str. 
Petre Ispirescu nr. 107, lot 1, 
sector 5, Bucureşti şi autorizaţie 
de construire nr. 255 -I, din 
30.06.2017 pentru imob. din str. 
Petre Ispirescu nr. 107, lot 2, 
sector 5, Bucureşti, ambele emise 
de Primăria sectorului 5, Bucu-
reşti. Le declar nule.

l SC Madcom DLS Impex SRL 
cu sediul în str. M. Sebastian, RO 
9578386, J40/5198/1997 declară 
pierdute graficele de transport: 
serie LT nr. 246244, serie LT nr. 
246250, serie LT nr. 246253, serie 
LT nr. 246256, serie LT nr. 
246259, serie LT nr. 246262, serie 
LT nr. 246265, serie LT nr. 
246268.

l Certificatul internaţional de 
conducător ambarcţiune de agre-
ment clasa D nr. 5890 eliberat de 
că t re  Autor i ta tea  Nava lă 
Română  la data de 16.02.2004, 
pe numele Cicarma Marian. Se 
declară nul.


