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OFERTE SERVICIU

Hotel-Spa din Sinaia, angajam 
maseuri-nevazatori, de preferinta 
sot-sotie. Asiguram cazare. Salariu 
negociabil. Tel. 0344 403 844.

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

l Angajam muncitori in constructii 
ptr  strainatate 0762219909/ 
0212221871.

l Primăria Comunei Panaci, cu 
sediul în localitatea Panaci, judeţul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: muncitor calificat, 
în cadrul Serviciului Comunitar de 
Utilităţi Publice, un post, conform 
prevederilor HG nr.286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 20.07.2018, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 
24.07.2018, ora 12.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: muncitor calificat: a)școală 
profesională; b)calificare mecani-
zator exploatări forestiere; c)
vechime în muncă:-. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Panaci. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei 
Panaci, persoană de contact: Cozan 
Vasile, telefon: 0746.833.478.        
    
l Unitatea Militară 02433 Bucu-
rești, din Ministerul Apărării Națio-
nale organizează concursul pentru 
ocuparea a 3 (trei) posturi vacante 
de execuţie pe durată nederminată, 
de personal civil contractual, astfel: 
a.1 post vacant de execuţie de 
Biochimist în Laboratorul de toxico-
logie clinică din Secția toxicolo-
gie-farmacologie și protecție 
medicală împotriva efectelor STL, 
diploma de licență în specialitate, 
vechimea minim 6 luni în speciali-
tate sau în alte activități din sfera 
biomedicală; b.1 post vacant de 
execuție de Biolog în Laboratorul 
biofarmacie din Secția biofarmacie 
și biotehnologie, diploma de licență 
în specialitate, vechimea minim 6 
luni în specialitate sau în alte activi-
tăți din sfera biomedicală; c.1 post 
vacant de execuție de Fizician în 
Laboratorul de terapie energii înalte 
din Secția radiobiologie și protecție 

medicală împotriva efectelor radia-
țiilor ionizante, diploma de licență 
în specialitatea fizică/biofizică, 
vechimea minim 6 luni în speciali-
tate sau în alte activități din sfera 
biomedicală, după următorul 
program, astfel: 07.08.2018, ora 
10.00 - proba scrisă;14.08.2018, ora 
09.00 - proba orală;data limită de 
depunere a dosarelor: 27.07.2018, 
ora 15.30. Depunerea dosarelor și 
organizarea concursurilor se vor 
face la sediul U.M. 02433, strada 
Grigore Cobălcescu, nr. 24-28, sector 
1, București, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretarului, la 
telefon: 021.315.64.53.

l Muzeul Judeţean de Mineralogie 
„Victor Gorduza” Baia Mare anunţă: 
Muzeul Judeţean de Mineralogie 
„Victor Gorduza” Baia Mare, cu 
sediul în Baia Mare, bd. Traian nr. 8, 
organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedetermi-
nată, a următoarei funcţii contrac-
tuale de execuţie: -referent de 
specialitate, grad IA, studii superi-
oare, la Compartimentul Financiar, 
Resurse umane, Administrativ. 
Condiţii de participare la concurs: a) 
să îndeplinească condiţiile generale 
menţionate la art. 3 din Anexa la 
H.G. nr. 286/2011, modificată prin 
H.G. nr. 1027/2014; b) să îndepli-
nească condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -studii universitare 
de licenţă, absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura de 
știinţă -Ştiinţe economice; -condiţii 
de vechime: minim 15 ani în speciali-
tatea studiilor absolvite; -alte condiţii 
specifice: cunoștințe de operare 
calculator -nivel avansat; -atestat ca 
urmare a promovării unui curs (acre-
ditat) de achiziții publice; -constituie 
avantaj experiența în domeniul achi-
zițiilor publice. Desfășurarea concur-
sului: -depunerea dosarelor de 
înscriere: la sediul Muzeului, până la 
data de 13.07.2018, între orele 09.00 
- 14.00; -proba scrisă: 23.07.2018, ora 
11.00, la sediul Muzeului sau într-o 
locaţie ce va fi comunicată ulterior; 
-interviul: 27.07.2018, ora 11.00 la 
sediul Muzeului. Actele necesare 
pentru înscriere, bibliografia/ tema-
tica, calendarul și alte informaţii 
suplimentare se pot obţine accesând 
pagina de internet a muzeului - www.
muzeuminbm.ro -sau la sediul Muze-
ului; persoană de contact Jurec 
Bianca Raluca, tel. 0262-227517. 
Director, Conf. univ. dr. ing. Ioan 
Denuţ.

l Primaria Comunei Berzovia, cu 
sediul in localitatea Berzovia, 
Strada Rev. din Dec. 1989, numarul 
123, judetul Caras-Severin, organi-
zeaza concurs conform Legii 
188/1999 pentru ocuparea a doua 

functii publice vacante de executie, 
pe perioada nedeterminata: 
Inspector clasa I grad profesional 
superior si Inspector clasa I grad 
profesional principal Concursul se 
va desfasura la sediul Primariei 
Berzovia, astfel: -Proba scrisa in 
data de 01.august 2018, ora 11.00 
-Proba interviu in data de 03 august 
2018, ora 11.00. Pentru participarea 
la concurs candidatii trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele conditii: 
-studii (obligatoriu) -superioare de 
lunga durata, absolvite cu diploma 
de liccenta in stiinte economice; 
-vechime (obligatoriu) pentru: 
Inspector clasa I grad profesional 
superior -9 ani; -Inspector clasa I 
grad profesional principal -5 ani. 
Candidatii vor depune dosarele de 
participare la concurs in termen de 
20 de zile de la publicarea anuntului 
in Monitorul Oficial, Partea a-III-a, 
la sediul Primariei Comunei 
Berzovia, Berzovia nr.123 Relatii 
suplimentare si coordonatele de 
contacct pentru depunerea dosa-
relor de concurs: La sediul instituti-
ei:Primaria Comunei Berzovia.
Persoana de contact: Ignat Victoria 
Mariana -inspector clasa I grad 
profesional superior Telefon/fax: 
0255-525601; E-mail: primaria.
berzovia@yahoo.com. 

l Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, jud.Constanţa, 
organizează concurs, conform HG 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată, pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractuale temporar 
vacante: Serviciul Resurse Umane 
Salarizare- locaţie Căpitănia Zonală 
Constanţa: Referent specialitate 
gr.I, 1 post. Condiții specifice de 
ocupare a postului: -Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; -Specialitatea de bază: 
Absolvent de facultate profil știinţe 
economice; -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ţiei: minim 6 ani; -Data-limită 
pentru depunerea dosarelor: 
06.07.2018, ora 14.00. 1.Selecția 
dosarelor de înscriere: 09.07-
10.07.2018; -Afișare rezultate 
selecția dosarelor: 10.07.2018, ora 
14.00; -Termen depunere contestații: 
11.07.2018, până la ora 12.00; 
-Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 12.07.2018, 
ora 14.00. 2.Proba scrisă: 16.07.2018, 
ora 10.00; Afișare rezultate proba 
scrisă: 16.07.2018, ora 16.00; 
-Termen depunere contestații proba 
scrisă: 17.07.2018, până la ora 11.00; 
-Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 17.07.2018, 
ora 14.00; 3.Interviul: 18.07.2018, 
ora 10.00; -Afișare rezultate interviu: 
18.07.2018, ora 16.00; -Termen 
depunere contestații interviu: 
19.07.2018, până la ora 11.00; 

-Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 19.07.2018, 
ora 14.00; -Afișare rezultate finale: 
19.07.2018, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea 
concursului se va face la sediul 
Căpităniei Zonale Constanţa, locali-
tatea Constanţa, str.Incintă Port, 
nr.1, clădirea ANR, et.3. Persoană 
de contact: Daniela Dumitru, 
tel.0372.419.850. Tematica, biblio-
grafia și rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afișa la 
sediul instituţiei și pe pagina 
oficială: http://portal.rna.ro/despre 
noi/organizare/cariere.

l Palatul Copiilor, cu sediul în loca-
litatea Botoșani, str.M.Kogălniceanu, 
nr.31, judeţul Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: îngrijitor I, 
0 , 5 0  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -proba practică: 
23.07.2018, ora 10.00; -interviul: 
24.07.2018, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivel studii gimnaziale; 
2.experienţă într-un post similar 3 
ani; 3.cunoștinţe privind normele 

generale de protecţie și securitate în 
muncă; 4.abilităţi de relaţionare, 
comunicare și muncă în echipă. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Palatului Copiilor Botoșani. Relaţii 
suplimentare la sediul Palatului 
Copiilor Botoșani, persoană de 
contact: Zăhărescu Gianina, telefon: 
0231.584.002, 0740.313.976, e-mail: 
paco_bt@yahoo.com.

l Primăria Comunei Voinești, 
judeţul Iași, având sediul în satul 
Voinești, comuna Voinești, judeţul 
Iași, telefon/fax: 0232.294.755, 
e-mail: primariavoinesti@yahoo.
com, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, din 
cadrul Compartimentului Relaţii 
Publice, Registratură și Integrare 
Europeană. Concursul se desfășoară 
la sediul Primăriei Comunei 
Voinești, din sat Voinești, comuna 
Voinești, judeţul Iași, în data de 01 
august 2018, ora 10.00 -proba scrisă. 
Data și ora interviului vor fi comu-
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nicate ulterior. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul Primă-
riei Comunei Voineşti, judeţul Iaşi, 
în perioada 29.06.2018-18.07.2018, 
inclusiv. Condiţiile de participare 
sunt: -condiţii generale menţionate 
la art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată; -condiţii speci-
fice: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalent în domeniul ştiinţelor 
economice; -nu necesită vechime în 
specialitatea studiilor necesare func-
ţiei publice. Relaţii suplimentare se 
pot obţine de la Timofte Liviu 
-secretar comisie, telefon/fax: 
0232.294.755 şi e-mail: primariavoi-
nesti@yahoo.com.

l Școala Gimnazială „Alexandru 
Ioan Cuza”, cu sediul în localitatea 
Dorohoi, b-dul Victoriei, nr.108, 
județul Botoşani, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: admi-
nistrator financiar I, cu studii 
superioare, aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare econo-
mice; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 
minim 6 ani; Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba 
scrisă: data 23.07.2018, ora 9.00, la 
sediul instituţiei; -Proba interviu: 
data 24.07.2018, ora 9.00, la sediul 
instituţiei. Candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs în 
perioada 2-13 iulie 2018, la sediul 
instituţiei. Date contact: Școala 
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” 
Dorohoi, judeţul Botoşani, telefon: 
0231.611.759, e-mail: scoala7.
dorohoi@yahoo.com.

l Școala Gimnazială Scaeşti, cu 
sediul în localitatea Scaeşti, strada 
Principală, nr.598, judeţul Dolj, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: secretar, ½ normă, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 24.07.2018, 
ora 9.00; -Proba interviu în data de 
26.07.2018, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţ i i :  -s tudi i  superioare; 
-vechime: 1 an în specialitatea 
postului; -cunoştințe de utilizare a 
tehnologiei informației (operare PC, 
birotică); -cunoştințe de arhivare a 
documentelor; -cunoştințe privind 
întocmirea şi administrarea cores-
pondenței oficiale; -fără antecedente 
penale. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale Scaeşti, 
cu sediul în localitatea Scaeşti, 
strada Principală, nr.598, judeţul 
Dolj. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Gimnaziale Scaeşti, persoană 
de contact: Drăgoi-Hantea Sorin, 
telefon: 0741.076.592, 0251.447.008, 
fax: 0251.447.008, e-mail: dragoi-
sorin27@yahoo.fr.

l Spitalul Municipal Sighişoara, 
judeţul Mureş, organizează, în 
conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011,  concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată 
de inginer constructor IA la 
Compartimentul Tehnic Muncitori. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul 
ştiințe inginereşti -profil construcții; 
-vechime: minim 7 ani în speciali-
tate. Concursul se va desfăşura la 
sediul Spitalului Municipal Sighi-
şoara, str.Zaharia Boiu, nr.40, astfel: 
-proba scrisă: 23.07.2018, ora 11.00; 
-proba interviu: 27.07.2018, ora 
12.00. Dosarele de înscriere se 
depun la Biroul RUNOS al Spita-
lului Municipal Sighişoara în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunțului, respectiv 
până în data de 13.07.2018, la ora 
15.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Biroul RUNOS, telefon: 
0265.771.656, interior: 229 şi pe 
site-ul Spitalului Municipal Sighi-
şoara: www.spitalsighisoara.ro.

l În conformitate cu Legea 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănă-
tăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Ordinul MSP 284/2007, 
privind aprobarea Metodologi-
ei-cadru de organizare şi desfăşu-
rare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, cu sediul în 
localitatea Alexandria, judeţul 
Teleorman, strada Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiei specific comite-
tului director, după cum urmează: -1 
post de director îngrijiri. La concurs/

examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, criteriile 
generale şi specifice. Criteriile gene-
rale sunt următoarele: a)au domici-
liul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 
i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
Criterii specifice sunt următoarele: 
1.sunt asistenţi medicali generalişti 
principali; 2.au cel puţin 2 ani 
vechime ca asistenţi medicali gene-
ralişti principali; 3.sunt absolvenţi 
de învăţământ universitar de lungă 
sau scurtă durată, cu diplomă de 
licenţă/absolvire.  Concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei 
specific comitetului director al 
unităţii se va organiza în data 
23.07.2018, ora 10.00- proba scrisă, 
respectiv data de 26.07.2018, ora 
10.00- susţinerea orală a proiectului 
de specialitate, ora 14.00- interviul 
de selecţie, la sediul unităţii. Înscrie-
rile se vor face la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
str.Libertăţii, nr.1, dosarul de 
concurs se poate depune, cu cel 
puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
data susţinerii concursului, la Servi-
ciul RUNOS al Spitalului. Teme-
le-cadru pentru proiectul de 
specialitate şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile pe site-ul unităţii: 
www.spitalulalexandria.ro. (1)
Candidaţii îşi aleg tema pentru 
proiectul/lucrarea de specialitate din 
cele stabilite de comisia de concurs, 
prin publicaţia de concurs, şi îl 
depun o dată cu înscrierea la 
concurs. (2)Proiectul/lucrarea de 
specialitate trebuie să fie realizat/
realizată individual de către 
candidat, să rezolve problemele soli-

citate într-un volum de maximum 
8-10 pagini tehnoredactate pe calcu-
lator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie 
depus/depusă la înscriere. Pentru a 
fi declaraţi admişi candidaţii trebuie 
să obţină în cadrul concursului/
examenului media finală cel puţin 7, 
iar la fiecare probă minimum nota 6. 
Relaţii suplimentare la Serviciul 
RUNOS, telefon: 0247.306.723.

l În conformitate cu Legea 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănă-
tăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Ordinul MSP 284/2007, 
privind aprobarea Metodologi-
ei-cadru de organizare şi desfăşu-
rare a concursurilor/examenelor 
pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din OMS 
nr.954/2017, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Alexandria, cu sediul în 
localitatea Alexandria, judeţul 
Teleorman, strada Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcţiei specific comite-
tului director, după cum urmează: -1 
post de director medical. La 
concurs/examen se pot înscrie candi-
daţii care îndeplinesc, cumulativ, 
criteriile generale şi specifice. Crite-
riile generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu 
au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care 
i-ar face incompatibili cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care 
a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d) 
nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. 
Criterii specifice sunt următoarele: 
1.sunt absolvenţi de învăţământ 

universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul medicină, specializarea 
medicină; 2.sunt confirmaţi cel 
puţin medic specialist ;  3.au 
minimum 5 ani vechime în speciali-
tatea respectivă.  Concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei 
specific comitetului director al 
unităţii se va organiza în data de 
24.07.2018, ora 10.00- proba scrisă, 
respectiv data de 27.07.2018, ora 
10.00- susţinerea orală a proiectului 
de specialitate, ora 14.00- interviul 
de selecţie, la sediul unităţii. Înscrie-
rile se vor face la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Alexandria, 
str.Libertăţii, nr.1, dosarul de 
concurs se poate depune, cu cel 
puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
data susţinerii concursului, la Servi-
ciul  RUNOS al Spitalului. Teme-
le-cadru pentru proiectul de 
specialitate şi bibliografia de concurs 
sunt disponibile pe site-ul unităţii 
www.spitalulalexandria.ro. (1)
Candidaţii îşi aleg tema pentru 
proiectul/lucrarea de specialitate din 
cele stabilite de comisia de concurs, 
prin publicaţia de concurs, şi îl 
depun o dată cu înscrierea la 
concurs. (2)Proiectul/lucrarea de 
specialitate trebuie să fie realizat/
realizată individual de către 
candidat, să rezolve problemele soli-
citate într-un volum de maximum 
8-10 pagini tehnoredactate pe calcu-
lator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie 
depus/depusă la înscriere. Pentru a 
fi declaraţi admişi candidaţii trebuie 
să obţină în cadrul concursului/
examenului media finală cel puţin 7, 
iar la fiecare probă minimum nota 6. 
Relaţii suplimentare la Serviciul 
RUNOS, telefon: 0247.306.723.

l Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare Medico-Militară “Canta-
cuzino”, cu sediul în Strada Inde-
pendenței,  nr. 103, sector 5, 
Bucureşti, organizează examen/ 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor 28 posturi vacante de personal 
civil contractual, durată nedetermi-
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nată: -Un post de Medic veterinar 
debutant, Laborator Control Cali-
tate/Teste pe animale de laborator, 
funcţie de execuţie, studii superi-
oare cu diplomă de licență în speci-
alitatea Medicină Veterinară, fără 
vechime în specialitate. -23.07.2018, 
ora  09 .00-  proba  prac t i că ; 
-30.07.2018, ora 11.00– proba 
interviu. -Un post de Asistent de 
farmacie ,  Secț ia  depozitare 
producție/ Dispozitive medicale, 
funcţie de execuţie, diplomă de 
scoală postliceală sanitară, în dome-
niul farmaceutic, vechime în specia-
litate minim 6 luni ca asistent 
medical de farmacie, certificat 
membru. -23.07.2018, ora 09.00- 
proba scrisă; -30.07.2018, ora 10.30– 
proba interviu. -Un post de Asistent 
de farmacie, Secția Formulare 
Ambalare/Laboratorul formulare, 
funcţie de execuţie, diplomă de 
școală postliceală sanitară, în dome-
niul farmaceutic, vechime în specia-
litate minim 6 luni ca asistent 
medical de farmacie, certificat 
membru. -23.07.2018, ora 09.00- 
proba scrisă; -30.07.2018, ora 10.30– 
proba interviu. -Un post de Asistent 
medical generalist, Laborator 
infectii respiratorii virale,  funcție 
de execuție, diplomă de școală post-
liceală sanitară în domeniul medi-
c i n ă  g e n e r a l ă ,  v e c h i m e  î n 
specialitate minim 6 luni ca asistent 
medical generalist, certificat 
membru. -23.07.2018, ora 09.00- 
proba practică; -30.07.2018, ora 
09.00– proba interviu. -Un post de 
Asistent medical de laborator, Labo-
rator infectii respiratorii virale, 
funcție de execuție, diplomă de 
școală postliceală sanitară în dome-
niul medicină de laborator, vechime 
în specialitate minim 6 luni ca asis-
tent medical de laborator, certificat 
membru. -23.07.2018, ora 09.00- 

proba practică; -30.07.2018, ora 
09.00– proba interviu. -Un post de 
Asistent medical de laborator, Labo-
rator epidemiologie moleculară, 
funcție de execuție, diplomă de 
școală posliceală sanitară în dome-
niul medicină de laborator, vechime 
în specialitate minim 2 ani ca asis-
tent medical de laborator, certificat 
membru. -23.07.2018, ora 09.00- 
proba practică; -30.07.2018, ora 
09.00– proba interviu. -Un post de 
Asistent medical generalist, Labo-
rator infecții enterice bacteriene, 
funcție de execuție, diplomă de 
scoală postliceală sanitară în dome-
niul medicină generală, vechime în 
specialitate minim 6 luni ca asistent 
medical generalist, certificat 
membru. -23.07.2018, ora 09.00- 
proba practică; -30.07.2018, ora 
09.00– proba interviu. -Un post de 
Asistent medical de laborator, Secția 
de producție reactivi de diagnostic și 
medii, funcție de execuție, diplomă 
de scoală postliceală sanitară în 
domeniul medicină de laborator, 
vechime în specialitate minim 6 luni 
ca asistent medical de laborator, 
Cunoștinţe de operare/programe pe 
calculator Microsoft Word- nivel 
mediu; Microsoft Office Excel –nivel 
m e d i u ,  c e r t i f i c a t  m e m b r u . 
-23.07.2018, ora 09.00- proba prac-
tică; -30.07.2018, ora 09.00– proba 
interviu. -Un post de Îngrijitor 
animale de experință II, Medicină 
experimentală și cercetare translați-
onală, funcție de execuție, studii 
medii/ generale, vechime în muncă 
minim 6 luni; vechime în lucru cu 
animale minim 3 luni, Compasiune 
și comportament etic față de 
animale. -23.07.2018, ora 11.30- 
proba practică; -30.07.2018, ora 
11.30– proba interviu. -Un post de 
Îngrijitor debutant, Secția producție 
reactivi, funcție de execuție, studii 

medii/ generale, fără vechime în 
muncă. -23.07.2018, ora 11.30- 
proba practică; -30.07.2018, ora 
12.00– proba interviu. -Un post de 
Pompier, Grupa A.I.I., funcție de 
execuție, studii medii/generale, 
vechime în muncă minim 6 luni; 
certificat calificare pompier. 
-23.07.2018, ora 11.30 -proba prac-
tică; -30.07.2018, ora 12.30 –proba 
interviu. -Un post de Pompier, 
Grupa A.I.I., funcție de execuție, 
studii medii/ generale, vechime în 
muncă minim 6 luni; certificat cali-
ficare pompier. -23.07.2018, ora 
11.30 -proba practică; -30.07.2018, 
ora 12.30 –proba interviu. -Un post 
de Șofer II, Formație transport, 
funcție de execuție, studii medii/ 
generale, permis de conducere 
pentru șofer profesionist. Vechime 
în muncă minim 6 luni; -23.07.2018, 
ora  11 .30  -proba  prac t i că ; 
-30.07.2018, ora 12.30 –proba 
interviu. -Un post de Referent de 
specialitate I, Birou domenii și 
infrastructuri, funcție de execuție, 
studii superioare cu diplomă de 
licență. Curs de calificare/ perfecțio-
nare în domeniul construcții. 
Vechime în domeniul construcții, 
minim 10 ani; -23.07.2018, ora 
11.30- proba practică; -30.07.2018, 
ora 13.30– proba interviu. -Un post 
de Muncitor calificat I, Laborator 
infectii transmise prin vectori, 
funcție de execuție,  studii medii/
generale curs calificare preparator 
ser vaccin/muncitor calificat pentru 
activitatea în laboratorul de micro-
biologie, vechime în muncă, minim 
9 ani și 6 luni; -24.07.2018, ora 
09.00- proba practică; -01.08.2018, 
ora 09.00– proba interviu. -Un post 
de Muncitor calificat I, Unitate 
terapii personalizate, funcție de 
execuție, studii medii/generale, cali-
ficare preparator ser vaccin, 
vechime în muncă, minim 9 ani și 6 
luni; -24.07.2018, ora 09.00- proba 
practică; -01.08.2018, ora 09.00– 
proba interviu. -Un post de 
Muncitor calificat I, Sector suport 
medii și sterilizări, funcție de 
execuție, studii medii/generale, cali-

ficare preparator ser vaccin, 
vechime în muncă, minim 9 ani și 6 
luni; -24.07.2018, ora 09.00- proba 
practică; -01.08.2018, ora 09.00– 
proba interviu. -Un post de 
Muncitor calificat I, Sector întreți-
nere utilități și echipamente de 
producție/ Formație muncitori, 
funcție de execuție, studii medii/
generale, curs calificare electrician, 
vechime în meserie, minim 9 ani și 6 
luni; -24.07.2018, ora 13.00- proba 
practică; -01.08.2018, ora 13.00– 
proba interviu. -Un post de 
Muncitor calificat I, Sector întreți-
nere utilități și echipamente de 
producție/ Formație muncitori, 
funcție de execuție, studii medii/
generale curs calificare lăcătuș 
mecanic, vechime în meserie, minim 
9 ani și 6 luni; -24.07.2018, ora 
13.00- proba practică; -01.08.2018, 
ora 13.00– proba interviu. -Un post 
de Muncitor calificat II, Întreținere 
și reparații, funcție de execuție, 
studii medii/generale curs calificare 
zidar, vechime în meserie, minim 6 
ani și 6 luni; -24.07.2018, ora 13.00- 
proba practică; -01.08.2018, ora 
13.00– proba interviu. -Un post de 
Muncitor calificat II, Întreținere și 
reparații, funcție de execuție, studii 
medii/generale curs calificare insta-
lator gaze, vechime în meserie, 
minim 6 ani și 6 luni; -24.07.2018, 
ora  13 .00-  proba  prac t i că ; 
-01.08.2018, ora 13.00– proba 
interviu. -Un post de Muncitor cali-
ficat II, Secția de producție reactivi 
de diagnostic și medii, funcție de 
execuție, studii medii/generale, cali-
ficare în domeniile: laborant 
chimist, tehnician chimist, etuvier, 
preparator ser vaccin, vechime în 
meserie, minim 6 ani și 6 luni; 
-24.07.2018, ora 09.00- proba prac-
tică; -01.08.2018, ora 09.00– proba 
interviu. -Un post de Muncitor cali-
ficat IV, Laborator ambalare 
primară/ Ambalare primară -Pregă-
tire materiale fiole, funcție de 
execuție, studii medii cu diploma de 
bacalaureat cu profil chimie, 
farmacie, biochimie, vechime în 
muncă, minim 6 luni; -24.07.2018, 

ora  12 .00-  proba  prac t i că ; 
-01.08.2018, ora 12.00– proba 
interviu. -Un post de Muncitor cali-
ficat IV, Laborator ambalare 
primară/Ambalare primară-Um-
plere, închidere aseptică, funcție de 
execuție, studii medii cu diploma de 
bacalaureat cu profil chimie, 
farmacie, biochimie, vechime în 
muncă, minim 6 luni; -24.07.2018, 
ora  12 .00-  proba  prac t i că ; 
-01.08.2018, ora 12.00– proba 
interviu. -Un post de Consilier 
juridic I, Birou asistență juridică, 
funcție de execuție, studii superi-
oare cu diplomă de licență în drept. 
Vechime în specialitatea studiilor 
minim 3 ani și 6 luni. Experiență 
procesuală minim 2 ani, Curs de 
perfecționare drept procesual civil/
penal; -24.07.2018, ora 11.00- proba 
scrisă; -01.08.2018, ora 09.00– proba 
interviu. -Un post de Inginer debu-
tant, microstructura energetic, 
funcție de execuție, studii superioare 
cu diplomă de licență în domeniul 
energetic. Fără vechime în speciali-
tate; -24.07.2018, ora 13.00- proba 
scrisă; -01.08.2018, ora 13.00– proba 
interviu. -Un post de Inginer debu-
tant, Unitate de testare preclinică, 
funcție de execuție, studii superioare 
cu diplomă de licență în domeniul 
biotehnologie/Biotehnologie medi-
cală. Fără vechime în specialitate; 
-24.07.2018, ora 09.00- proba scrisă; 
-01.08.2018, ora 09.00– proba 
interviu. -Un post de Inginer II, 
Secția vaccinuri gripale, funcție de 
execuție, studii superioare cu 
diplomă de licență în domeniul 
biotehnologie/ chimie/ biochimie 
industrială și farmaceutică. Vechime 
în specialitatea studiilor, 6 luni.  
-24.07.2018, ora 09.00- proba scrisă; 
-01.08.2018, ora 09.00– proba 
interviu. Concursurile se vor orga-
niza la sediul Institutului Național 
de Cercetare Dezvoltare Medico-Mi-
litară “Cantacuzino” cu sediul în 
strada Independenței nr. 103, sector 
5, București. Dosarele de concurs se 
vor depune până la data de 
16.07.2018, ora 15.30, la sediul Insti-
tutului Național de Cercetare 
Dezvoltare Medico-Militară “Canta-
cuzino” cu sediul în Strada Indepen-
denței, nr. 103, sector 5, București, la 
Serviciul Resurse umane. Persoana 
de contact Baltac Florica, Institutul 
Național de Cercetare Dezvoltare 
Medico-Militară “Cantacuzino”, cu 
sediul în Strada Independenței, nr. 
103, sector 5 București, tel.: 
0213069100/5174/5111.

l ISJ Argeș scoate la concurs 42 
posturi experţi în cadrul Proiectului 
RE-Activ -Reducerea abandonului 
școlar printr-un set de activităţi 
educaţionale adaptate la nevoile 
specifice ale copiilor, ID 106957. 
Informaţii suplimentare pe pagina 
web: http://www.isjarges.ro și la 
sediul ISJ Argeș.
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l ISJ Argeş scoate la concurs 237 
posturi experţi în cadrul Proiectului 
Creşterea calităţii procesului educa-
ţional prin implementarea de 
măsuri integrate, ID 106406. Infor-
maţii suplimentare pe pagina web: 
http://www.isjarges.ro şi la sediul 
ISJ Argeş.

l Concursuri de recrutare organi-
zate în data de 23.07.2018, ora 
10.00, proba scrisă şi în data de 
27.07.2018, ora 10.00, proba inter-
viului pentru ocuparea următoarei 
funcții contractuale de execuție 
vacante:1. Inspector de specialitate  
Compartiment Tehnic Inspecție 
Domeniul Public:-studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă; -cursuri de calificare de 
specialitate (ştiințe ale comunicării), 
-vechimea în specialitate necesară: 
minim 6 luni.2. Inspector de specia-
litate -Biroul Drumuri Semnalizare 
Rutieră:-studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă,  specializare inginer -ingi-
nerie civilă; - s t u d i i  d e 
masterat; -cursuri de calificare de 
specialitate (construcții civile); 
-vechimea în specialitate necesară: 
minim 6 luni.Dosarele de înscriere 
se depun la sediul instituţiei, din Bd. 
Poligrafiei, nr. 4, sector 1 în perioada 
02.07. -13.07.2018. Condiţiile de 
participare şi bibliografia se afişează 
la sediul instituției. Relaţii supli-
mentare la secretarul comisiei de 
concurs, telefon 021.319 32 53 int 
117. 

l Primaria Clinceni-Ilfov organi-
zează în data de 16.07.2018 concurs 
recrutare pentru postul de Adminis-
trator. Detalii la 021.369.40.41.

l Unitatea Militară 01836 Otopeni 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru înca-
drarea unui post vacant de execuţie 
de personal civil contractual la U.M. 
01836 Otopeni, astfel:-economist 
debutant din cadrul birou drepturi 
băneşti (salarizare) şi decontări din 
modulul contabil şef al U.M. 01836 
Otopeni, studii superioare cu licenţă 
în domeniul economic, cunoştinţe 
de operare pe calculator Power-
Point, Word, Excel, Fox Pro, Acces; 
Concursul se va desfăşura, la sediul 
U.M. 01836 Otopeni, astfel:-
13.07.2018, până la ora 15.00 -data 
limită de depunere a dosarelor; 
-23.07.2018, începând cu ora 10.00 
-proba scrisă;  -27.07.2018, începând 
cu ora 10.00 -interviu.Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul U.M. 01836, 
Strada Zborului nr. 1, localitatea 
Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 

necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 021.350.61.33 
int. 229, de luni până vineri, între 
orele 07.00-15.00.

l Direcţia Generală Pentru Admi-
nistrarea Patrimoniului Imobiliar 
Sector 2 organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
publice de execuţie vacante:-1 post 
inspector, clasa I, grad profesional 
superior la Compartimentul Buget.
Condiții de ocupare: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă -ştiinte 
economice; vechime în specialitatea 
studiilor cerute -9 ani; alte condiții 
specifice: cunoştinţe Word, Excel 
-nivel mediu, testate prin probă 
suplimentară, eliminatorie; compe-
tențe în domeniul economiei, dove-
dite pe baza unor documente care să 
ateste deținerea competențelor 
respective, emise în condițiile legii; 
abilități de comunicare, capacitate 
de analiză şi sinteză, responsabili-
tate, corectitudine, adaptare la nou, 
conştiinciozitate, muncă în echipă, 
confidențialitate;-1 post consilier 
juridic, clasa I, grad profesional 
principal la Biroul Juridic şi 
Resurse  Umane.Condiț i i  de 
ocupare: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă: ştiinte juri-
dice -5 ani; alte condiții specifice: 
cunoştinţe Word, Excel -nivel 
mediu, testate prin probă suplimen-
tară, eliminatorie; promptitudine şi 
eficienţă în efectuarea lucrărilor, 
confidențialitate; abilități de comu-
nicare, capacitate de analiză şi 
sinteză, responsabilitate, corectitu-
dine, conştiinciozitate, abilitatea de 
a lucra în echipă; exercită atribuţii 
care necesită frecvente deplasări în 
teren, în interiorul localităţii. Data 
probei suplimentare eliminatorii de 
testare a cunoştințelor PC -nivel 

mediu: 31.07.2018, ora 11.00.Data 
organizării probei scrise: 01.08.2018, 
ora 11.00.Data organizării inter-
viului: 06.08.2018, ora 11.00.Locul: 
str. Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, 
Bucureşti.Dosarele de participare se 
depun până la data de 18.07.2018. 
Detalii privind condiţiile de partici-
pare, bibliografia, atribuțiile din fişa 
postului şi actele necesare înscrierii 
la concurs se afişează la sediul insti-
tuției şi pe pagina de internet www.
invatamantsector2.ro, la secţiunea 
D.G.A.P.I./Anunţuri/angajări. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul direcției din str. Luigi Galvani 
nr. 20, Sector 2, Bucureşti, tel./fax 
021.212.15.44/021.212.11.39, int. 
222, email:  office@dgapi.ro, 
persoana de contact: Bulumac 
Laura -inspector.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Cumpăr Magazin Istoric 2012 - 
2018, vând aprilie 1967 - decembrie 
2011 complet. Mă deplasez pentru 
l i v r a r e / r i d i c a r e .  Te l e f o n  
0754/337520.

CITAȚII  
l Paratul Fandarac Constantin se 
citeaza in ziua de 19.09.2018 ora 
8:30, Sala 3, C25, la Judecatoria Iasi 
in dosarul nr.24798/245/2017 avand 
ca obiect divort fara minori, relca-
mata fiind Fandarac Doina. 

l Prin prezenta somaţie se aduce la 
cunoştinţă celor interesaţi că 
petenţii Borzoş Gheorghe şi Borzoş 
Ana, domiciliaţi în sat Belin Vale, 
nr.87, jud.Covasna, solicită dobân-
direa prin uzucapiune conform 
prevederilor art.28 alin.1 şi art.130 
din DL 115/1938, a dreptului de 
proprietate asupra imobilului situat 
în Belin Vale, nr.87, înscris în CF 
nr.26886 Belin nr top 2510 şi 2511 
curţi, construcţii, arabil în suprafaţă 
de 1.227mp, proprietatea tabulară a 
numiţilor Borzoş Tamas şi Kalanyos 

Anna. Toţi cei interesaţi pot face 
opoziţie în termen de o lună la 
Judecătoria Sf.Gheorghe, în dosar 
nr.2859/305/2018.

l Pârâţii Lang Terezia, Sajerli 
Vendel (Saierli), Horn Elisabeta şi 
Sajerli Vendelin , toţi cu ultimul 
domiciliu în comuna Sanislău, 
nr.781, jud.Satu Mare, Sajerli 
Ludovic şi soţia Sajerli Maria- 
născută Nagy, cu ultimul domiciliu  
în Ungaria, cu domiciliul procesual 
ales în comuna Sanislău, nr.781, jud.
Satu Mare,  sunt chemaţi în jude-
cată  de  rec lamanta   Merk 
Terezia-Brigitta,  domiciliată în 
comuna Sanislău, nr.781, jud.Satu 
Mare, în dosarul nr.4144/218/2017 
aflat pe rolul Judecătoriei Carei, cu 
termen de judecată la 11.09.2018,  
având ca obiect acţiune în consta-
tare

DIVERSE  
l Subsemnatul Beleiu Constantin, 
având domiciliul în localitatea 
Arad, str.Carol Davila nr.9-11, sc.A, 
ap.3, jud.Arad, anunţă elaborarea 
primei versiuni a planului “zonă 
louinţe – faza puz” amplasat în 
Vladimirescu, str.3, FN, jud.Arad şi 
declanşarea etapei de încadrare 
pentru obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la sediul 
firmei BIA – Arh.Cioară Lucian, 
localitatea Arad, str.Muncii nr.34, 
zilnic între orele 10.30 – 12.30. 
Comentariile şi sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM 
Arad, splaiul Mureşului nr.FN, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la data ultimului anunţ.

l SC Romgeta Com Prest SRL 
având sediul în localitatea Svoriştea, 
str.Principală nr.47, jud.Suceava, 

anunţă elaborarea primei versiuni a 
planului “zonă servicii (service 
auto) – faza puz” amplasat în 
Vladimirescu, extravilan, FN, jud.
Arad şi declanşarea etapei de înca-
drare pentru obţinerea avizului de 
mediu. Consultarea primei versiuni 
a planului se poate realiza la sediul 
firmei SC L&C Total Proiect SRL, 
localitatea Arad, str.Muncii nr.34, 
zilnic între orele 10.30 – 12.30. 
Comentariile şi sugestiile se vor 
transmite în scris la sediul APM 
Arad, splaiul Mureşului nr.FN, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la data ultimului anunţ.

l Subsemnaţii Vrajă Nicolae şi 
Cornelia, Palade Anita, SC Energy 
Transexpert SRL, Braiţ Ioan şi 
Mariana, Guşet Valentin, Ciobanu 
Gheorghe şi Ioana, Tâmpa Marius 
şi Ardelean Alina, Faur Flore 
Alexandru, având domiciliul în 
localitatea Vladimirescu, str.Abato-
rului nr.32, jud. Arad, anunţă elabo-
rarea primei versiuni a planului 
“zonă servicii şi producţie – faza 
puz” amplasat în Horia, extravilan, 
DJ 709, jud.Arad şi declanşarea 
etapei de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea 
primei versiuni a planului se poate 
realiza la sediul firmei BIA – Arh.
Cioară Lucian, localitatea Arad, str.
Muncii nr.34, zilnic între orele 10.30 
– 12.30. Comentariile şi sugestiile se 
vor transmite în scris la sediul APM 
Arad, splaiul Mureşului nr.FN, în 
termen de 15 zile calendaristice de 
la data ultimului anunţ.

l Judecătoria Iaşi  dos.  nr. 
29253/245/2016 Admite cererea 
formulată de reclamantul Ciocă-
n a r u  C o n s t a n t i n ,  C N P 
183925226712, cu domiciliul în 
comuna Ungheni, sat Bosia, jud. 
Iaşi, în contradictoriu cu pârâta 
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Ciocănaru Ioana Alexandra, CNP 
288012122683, cu domiciliul în 
comuna Ungheni, sat Mânzătești, la 
familia Andrieș. Desface căsătoria 
părților încheiată la data de 
22.10.2006 în fața delegatului de 
stare civilă de la Primăria comunei 
Ungheni, din culpa exclusivă a 
pârâtei. Dispune ca pârâta să revină 
la numele purtat anterior căsătoriei, 
cel de Andrieș. Dispune ca exerci-
tarea autorității părintești față de 
m i n o r a  C i o c ă n a r u  E l e n a 
Alexandra, născută la data de 
15.01.2007, să se realizeze în mod 
exclusiv de tatăl reclamant. Stabi-
lește locuința minorei împreună cu 
tatăl. Obligă părintele nerezident, 
mama, la plata pensiei de întreți-
nere în favoarea minorei stabilită în 
bani, lunar, în cuantum de ¼ din 
venitul net realizat lunar, dar nu 
mai puțin de ¼ din venitul minim 
pe economie, de la data introducerii  
acțiunii și până la majoratul fiicei 
sale. Ia act că nu se solicită cheltu-
ieli de judecată. Cu apel în 30 de zile 
de la comunicare, calea de atac 
urmând a se depune la Judecătoria 
Iași. Pronunțată azi, 20.09.2017, 
prin punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei 
instanței. Judecătoria Iași dos. nr. 
29253/245/2016/a1 Admite cererea 
formulată de petentul Ciocănaru 
Constantin cu privire la îndreptarea 
erorii materiale din cuprinsul 
Sentinței Civile nr. 11195/20.09.2017 
p r o n u n ț a t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
29253/245/2016 al Judecătoria Iași. 
Dispune îndreptarea erorii mate-
riale din minută și dispozitiv în 
sensul că se va scrie corect CNP-ul 
reclamantului 1830925226712 în loc 
de 183925226712 cum în mod greșit 
s-a consemnat. Cu apel în 30 de zile 
de la comunicare, calea de atac 
urmând a se depune la Judecătoria 
Iași. Pronunțată ședință publicp, 
azi, 14.02.2018.

l Judecătoria Craiova, Dosar 
nr.44426/215/2014, Sentinţa Civilă 
10171/2016. Admite acţiunea, preci-
zată, formulată de reclamanta Anca 
Ştefania și de defunctul Anca Dan, 

decedat în timpul procesului și 
continuată de moștenitorii săi legali, 
reclamanta Anca Ştefania, cu domi-
ciliul în comuna Sadova, judeţul 
Dolj, și Sălcianu Ileana, cu domici-
liul în Craiova, Drumul apelor, 
nr.20, judeţul Dolj, în contradictoriu 
cu pârâţii Dicu Georgeta, cu domi-
ciliul în Drobeta Turnu-Severin, 
strada Magnoliei, nr.16, bloc N.4, 
sc.4, et.2, ap.16, judeţul Mehedinţi, 
Costea Ştefania Alina, cu domiciliul 
în Craiova, strada Aleea Popoveni, 
nr.26A, judeţul Dolj, Carnu Neli, cu 
domiciliul în Craiova, strada 
Crinului, nr.71H, judeţul Dolj, 
Ciocârlan Ştefan Florin, cu domici-
liul în Craiova, strada DR.Ioan 
Cantacuzino, nr.17, bloc S.37, sc.1, 
ap.2, judeţul Dolj, Bololoi Ştefan 
Florin, cu domiciliul în Canada, 
Totonto, 66 Starborough Golf Club 
Road M1 M3 C5 Toronto. Constată 
deschisă succesiunea defunctului 
Cârnu Iulian, decedat la data de 
31.07.1999, cu ultimul domiciliul în 
localitatea Sadova, judeţul Dolj, 
având ca moștenitori legali accep-
tanţi pe Cârnu Maria, în calitate de 
soţie supravieţuitoare, și pe Anca 
Dan, în calitate de descendent gr.I. 
Constată că pârâţii sunt străini de 
moștenire prin neacceptare în 
termenul de opţiune succesorală. 
Constată că masa succesorală se 
compune din cota de 1/2 din urmă-
toarele bunuri: teren intravilan în 
suprafaţă de 871mp, și casă de 
locuit cu două camere și bucătărie, 
situate în comuna Sadova, jud.Dolj, 
tarlaua 57, parcela 1967, judeţul 
Dolj, cealaltă cotă de 1/2 revenin-
du-i soţiei supravieţuitoare, din 
comunitatea de bunuri. Dispune 
ieșirea din indiviziune în cote de 1/4 
pentru soţia supravieţuitoare și 3/4 
pentru Anca Dan. Constată că soţia 
supravieţuitoare Cârnu Maria a 
înstrăinat cota sa de 1/4 din masa 
succesorală constituită din cota de 
1/2 din imobile, către Anca Dan și 
Anca Ştefania, prin contractul de 
vânzare având ca obiect drepturile 
dintr-o moștenire autentificat sub 
nr.1120/03.04.2013. Constată 
deschisă succesiunea defunctei 

Cârnu Maria, decedată la data de 
22.08.2013, cu ultimul domiciliul în 
localitatea Sadova, judeţul Dolj, 
având ca moștenitor testamentar pe 
reclamanta Anca Ştefania. Constată 
că pârâţii sunt străini de moștenire 
prin neacceptare în termenul de 
opţiune succesorală. Constată că 
masa succesorală se compune din 
cota de 1/2 din următoarele bunuri: 
teren intravilan în suprafaţă de 
871mp, și casă de locuit cu două 
camere și bucătărie, situate în 
comuna Sadova, jud.Dolj, tarlaua 
57, parcela 1967, judeţul Dolj. Atri-
buie reclamantelor cota de 1/1 din 
imobilele ce compun masa succeso-
rală. Ia act că nu se solicită cheltu-
ieli de judecată. Cu apel în 30 zile de 
la comunicare. Pronunţată în 
ședinţa publică de la 07.09.2016. 
Președinte, Claudia-Mirela Radu. 
Grefier, Alexandra-Elena Mihai. 
Pentru aceste motive, în numele 
legii dispune. Din oficiu, dispune 
îndreptarea erorii materiale strecu-
rate în practicaua și dispozitivul SC 
nr.10171/07.09.2016 a Judecătoriei 
Craiova, pronunţată în dosarul 
nr.44426/215/2014, în sensul că se va 
menţiona corect prenumele pârâ-
tului „Ciocârlan Alexandru Irinel”, 
în loc de „Ciocârlan Ştefan Florin”, 
cum greșit s-a menţionat. Menţine 
restul dispoziţiilor sentinţei civile. 
Dispune recomunicarea sentinţei 
civile reclamantei Anca Ştefania și 
pârâţilor Cârnu Neli, Ciocârlan 
Alexandru Irinel și Bololoi Ştefan 
Florin. Cu apel în 30 de zile de la 
comunicare. Pronunţată în ședinţa 
publică de la 22.03.2017. Președinte, 
Claudia-Mirela Radu. Grefier, 
Alexandra-Elena Mihai.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Elada Top 
SRL desemnat prin hotararea   
nr.4116 din data de 27.06.2018, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
72/3/2018, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Elada 
Top SRL, cu sediul social in Bucu-
rești Sectorul 2, Str. Silvia, Nr. 92 si 
punct de lucru in București Sectorul 

1, P-ta. AMZEI, Nr. 10-22, Etaj P, 
CUI  16749233, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/14546/2004. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva ELADA TOP 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - secţia 
a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 72/3/2018, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
13.08.2018; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar 
de creante 03.09.2018; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 28.09.2018;d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 07.09.2018, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 09.07.2018, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.
 
l SC Terracult SRL anunţa 
publicul interesat asupra solicitării 
de obţinere a acordului de mediu 
pentru proiectul – Construire 
fabrică de ulei și extindere capaci-
tăţi de depozitare în cadrul SC 
TERRACULT SRL din Vladimi-
rescu, sat Horia, jud. Arad, conform 
certificatului de urbanism nr. 
411/16.08.2017, jud. arad.Informaţii 
privind potenţialul impact asupra 
mediului al proiectului propus pot fi 
consultate la sediul A.P. M. Arad, 
Splaiul Mureș, FN, între orele 9.00-
13.00 și la sediul titularului din 
Horia FN, comuna Vladimirescu, 
camera 6, jud. Arad.Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la secre-
tariatul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arad, Splaiul Mureș, FN.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Coz-
mina,  reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate 
de administrator judiciar al Token 
Solutions SRL  desemnat prin 
incheierea de sedinta din data de 
26.06.2018, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr. 19714/3/2018, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 

85/2014 împotriva Token Solutions 
SRL, cu sediul social in București 
Sectorul 1, Strada ing.Dumitru 
Zosimma, parter, biroul nr 104, 
modul B, CUI  31999748, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/8769/2013. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva Token Solu-
tions SRL, vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucuresti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 19714/3/2018, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor asupra averii debi-
torului 10.08.2018; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 30.08.2018; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
24.09.2018;d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
04.09.2018, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
09.07.2018, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.
 

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator al Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor Societății 
Cotroceni Park SA înregistrată la 
Registrul Comerțului din București 
cu numărul J40/15178/2004, cod 
unic de înregistrare  RO16785112 
(“Societatea”). În conformitate cu 
Articolul 11.3 din Actul Constitutiv 
al Societății și în conformitate cu 
prevederile Articolului 111, art.112 
și următoarele din Legea Societăților 
nr.31/1990, în baza Deciziei Consi-
l iului  de Administraț ie  din 
25.06.2018, Consiliul de Adminis-
trație convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății în 
data de 30 iulie 2018, la ora 11.00 
pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor Societății 
deținut de Registrul Miorița SA la 
sfârșitul zilei de 3 iulie 2018, consi-
derată ca dată de referință pentru 
această adunare care va avea loc la 
sediul Societății, situat în București, 
Bd.Vasile Milea, nr.4, sector 6, cu 
următoarea ORDINE DE ZI: 1.
Revocarea din funcția de Adminis-
trator și Președinte al Consiliului de 
Administrație a Domnului David 
Hay, cetăţean israelian, cu domici-
liul în Israel, Herzliya, Str.Shlomo 
Hamelech, nr.8A, posesor al pașa-
portului nr.23630202, eliberat la data 
de 13.09.2017 de autoritățile din 
România, valabil până la data de 
12.09.2022, CNP 7620612400033, 
născut la 12.06.1962 în Israel; 2.
Numirea în funcția de Adminis-
trator și Președinte al Consiliului de 
Administrație, cu un mandat pe 4 
ani, a Domnului Doron Klein, cetă-
ţean israelian, cu domiciliul în Str.
Avraham Shlonsky, nr.33, Tel Aviv, 
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Israel, posesor al pașaportului 
nr.40442828, eliberat de autorităţile 
din Republica Cehă la data de 
02.02.2012, cu valabilitate până la 
02.02.2022, I.D Nr.710415/3936, 
născut la 15.04.1971 în Israel; 3.
Actualizarea Actului Constitutiv al 
Societății după cum urmează: a)
Art.14.14, prima liniuța din actul 
Constitutiv va avea următorul 
conținut: “-Doron Klein, cetăţean 
israelian, cu domiciliul în Str.
Avraham Shlonsky, nr.33, Tel Aviv, 
Israel, posesor al pașaportului 
nr.40442828, eliberat de autorităţile 
din Republica Cehă la data de 
02.02.2012, cu valabilitate până la 
02.02.2022, I.D Nr.710415/3936, 
născut la 15.04.1971 în Israel, admi-
nistrator și președinte al consiliului 
de administrație, cu un mandat pe 4 
ani; b)Art.17.1 din Actul Constitutiv 
va avea următorul conținut: “17.1 
Situațiile financiare anuale ale 
Societății vor fi verificate și certifi-
cate de un auditor financiar, 
membru al Camerei Auditorilor 
Financiari din România, în confor-
mitate cu normele naționale privind 
auditul financiar. Auditor al Socie-
tății pentru un mandat de un an este 
SC KPMG AUDIT SRL, persoană 
juridică română, având numărul de 
ordine la Registrul Comerțului 
J 4 0 / 4 4 3 9 / 1 1 . 0 5 . 2 0 0 0  ș i 
CUI:RO12997279, reprezentată de 
Efraim Ori Ori, cetățean israelian, 
născut la data de 06.07.1969 în 
Israel, domiciliat în București, Str.
Aron Cotrus, nr.55, ap.5.2, sector 1, 
București, identificat cu pașaportul 
seria ISR nr.21928208, eliberat la 
data de 14.04.2015, cu valabilitate 
până la data de 13.04.2022, CNP 
7690706400021, posesor al permi-
sului de ședere nr.RO0490592 
eliberat de către autoritățile române 
la data de 27.04.2018, valabil până 
la data de 10.05.2019.” 4.Numirea 
persoanei împuternicite cu privire 
la: a)Ducerea la îndeplinire în 
numele și pe seama Societății, a 
tuturor și oricăror acte, documente 
și operațiuni ce vor fi ratificate sau 
aprobate prin hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor 
Societății; b)Reprezentarea Socie-
tății în fața reprezentanților 
Oficiului Registrului Comerțului, 
notarului public, precum și în fața 
oricăror altor instituții, autorități, 
instanțe sau persoane juridice de 
drept privat, în vederea îndeplinirii 
tuturor formalităților necesare, utile 
sau discreționare pentru încheierea 
și perfectarea valabilă a documen-
telor la care se va face referire în 
Hotărârea Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor Societății. Doar 
acționarii înscriși în Registrul 
Consolidat și înregistrați în Regis-
trul Miorița SA la data de referință 
3 iulie 2018 pot participa la adunare 
și pot vota în adunare, personal sau 
prin mandatar, în baza unei procuri 

speciale, conform prevederilor 
legale. În cazul în care cvorumul 
necesar nu va fi întrunit la prima 
convocare, a doua adunare va fi 
convocată pentru data de 31 iulie 
2018, la aceeași oră și în același loc 
cu prima convocare, în scopul 
dezbaterii punctelor de pe ordinea 
de zi. Documentele și materialele 
informative referitoare la ordinea de 
zi a adunarii vor fi pusela dispoziția 
acționarilor la sediul social al Socie-
tății, și pot fi consultate și comple-
tate de către respectivii acționari.

LICITAȚII  
l SC Fabioilo Company SRL, prin 
lichidator, anunta vanzarea la lici-
tatie publica bunurilor mobile si 
imobile aflate in patrimoniul socie-
tatii. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 25% din cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licitatiile 
vor avea loc pe data de: 03.07.2018, 
04.07.2018, 05.07.2018, 09.07.2018, 
11.07.2018, 13.07.2018, 24.07.2018, 
25.07.2018, 26.07.2018 si 27.07.2018 
orele 13.00, la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare in 
caietul de sarcini care se poate achi-
zitiona de la sediul lichidatorului la 
pretul de 1000 lei + tva si la tel. 
0344104525.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii, nr.40, Județul 
Călărași, tel/fax: 0242.515.169; 
0242.515.087 ANUNTĂ, organi-
zarea licitației publice cu strigare 
pentru vânzarea unui teren aparți-
nând domeniului privat al munici-
piului Oltenița, în suprafață de 
114mp., situat în intravilanul muni-
cipiului Oltenița, str. Barierei, nr. 1A, 
licitație publică organizată în 
conformitate cu prevederile Regula-
mentului privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiilor publice 
pentru concesionarea /închirierea /
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat /închirierea bunu-
rilor aparţinând domeniului public 
al municipiului Oltenița, cu modifi-
cările ulterioare, cât și cu prevederile 
Legii nr. 215/2001 privind adminis-
trația publică locală, cu modificările 
și completările ulterioare. Data, ora 
și locul de deschidere a ofer-
telor:03.08.2018, ora 11:00, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii nr. 40. Prețul minim 
de pornire al licitației este echiva-
lentul în lei la data efectuării plății a 
24,35 euro/mp (curs B.N.R.) cu salt 
de supralicitare de 10% inclus. La 
prețul adjudecat se va adauga T.V.A. 
Pasul minim de creștere al licitației 
este de 10%. Ofertanții pot depune 
documentațiile necesare participării 
la licitație până la data și ora limită 
de: 01.08.2018, ora 11:00, la registra-

tura Primăriei municipiului Olte-
nița, într-un singur exemplar 
original.Documentele licitației se vor 
pune la dispoziție începând cu data 
de 27.06.2018 la sediul Primăriei 
municipiului Oltenița, b-dul Repu-
blicii, nr.40, etaj 2, camera 22. Prețul 
de achiziție al caietului de sarcini 
este de 20 lei și se va achita la casi-
eria Primăriei municipiului Oltenița. 
Ofertanții sunt obligați să depună 
până la termenul limită de primire a 
documentațiilor necesare partici-
pării la licitație, dovada achitării 
garanției de participare, a contrava-
lorii caietului de sarcini și a taxei de 
participare la licitație. 
Anunțul privind licitația publică cu 
strigare pentru vânzarea spațiului 
de mai sus, va fi afișat la panoul de 
afișaj al primăriei începând cu data 
de 27.06.2018. Solicitări de clarifi-
cări cu privire la documentaţia de 
atribuire pot fi depuse la sediul 
Primăriei municipiului Olteniţa, 
Birou Registratură, sau pot fi trans-
mise prin fax la nr. 0242.515.087, 
e-mail achizitii.primariaoltenita@
gmail.com  cu cel puţin 4 zile lucră-
toare înainte de data limită pentru 
depunerea ofertelor. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la înche-
ierea contractului.<LLNK 12004   
554 10 201  Data transmiterii spre 
publicare a anunțului: 29.06.2018. 
Primar - Ţone Petre; Intocmit - 
Zavalaș Liviu.

l Publicaţie de vânzare privind lici-
taţia din data de 16.07.2018. Debi-
torul SC Construcții Feroviare Turnu 
Severin SA cu sediul social în Dr.
Tr.Severin, str.Merilor, nr.16, jud.
M e h e d i n ţ i ,  C I F : 1 0 4 7 1 2 9 3 , 
J25/160/1998, aflată în procedura de 
faliment, dosar nr. 6919/101/2014 
prin lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL, scoate la vânza-
re:-Proprietatea imobiliară * Spațiu 
industrial–situat în Dr.Tr.Severin, str.
Merilor, nr.16, jud.Mehedinți, compus 
din:-„atelier mecanic”-Sutilă=98mp; 
Sconstruită=125mp;Scd=125mp;-„-
magazine  meta l ică  (a te l ier 
tâmplărie)”–Sutilă=49mp; Sconstru-
ită=62mp; Scd=62mp;- „Șopron”-Su-
tilă=52mp; Sconstruită=60mp; 
Scd=60mp;- „Șopron”- Sutilă=38mp; 
Sconstruită=43mp; Scd=43mp;- 
„Șopron”- Sutilă=78mp; Sconstrui-
tă=90mp; Scd=90mp;- „depozit 
ulei”-Sutilă=488mp; Sconstrui-
tă=630mp; Scd=630mp;- „dormitoa-
re”-Sutilă=190mp; 
Sconstruită=238mp; Scd=238mp;-„-
centrală termică” - Sutilă=104mp; 
Sconstruită=103mp; Scd=103m-
p;-„rampă beton”-Sutilă=37mp;S-
construită=37mp;Scd=37mp;-„se-
diu”-Sutilă=367,45mp; 
Sconstruită=234,32m-
p;Scd=468,64mp; suprafața de teren 
totală aferentă amplasamentului este 
de 8.518 mp, nr. carte funciară 50437; 

50438, nr cadastral 18/1, 18/2* la un 
preţ de pornire al licitaţiei de 822.500 
RON (exclusiv TVA). Licitatia va 
avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
ţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 16.07.2018 orele 13,00.Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
proprietătii imobiliare descrisă ante-
rior, o reprezinta sentința nr. 276/2015 
din data de 20.05.2015 de deschidere 
a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic în dosarul 
de insolvență nr. 6919/101/2014.Parti-
ciparea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea în contul debitoarei, 
până la începerea licitaţiei a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei și achiziţionarea caietului 
de sarcini.Relaţii suplimentare la 
telefoanele 0742592183, 0252/354399. 

l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Walter Maracineanu, nr.110, jud.
M e h e d i n ţ i ,  C I F :  6 0 9 8 1 3 8 , 
J25/932/1994 aflata în procedură de 
faliment, in bankruptcy, en faillite 
în dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinți, prin 
lichidator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL scoate la vânzare urma-
toarele bunuri:Bun mobil:Linie de 
fabricat tamplarie PVC la pretul de 
13.375 euro compusa din:Masina de 
taiat la 2 capete PERTICI, model 
UNIVER 332 IP; Pantofar semiau-
tomat Urban, model A23-100466 
321S; Masina de taiat armura 
MACC. Model TRS 275; Masina de 
lipit la un singur cap Urban, model 
AKS 1020; Masina de debavurat si 
frezat T-uri Urban, model SV-A21; 
Masina de baghertat Urban, model 
GLSP 2000 N/U; Compresor surub 
Bondioli & Pavesi, model SCM 
OLT-INT 220/380 V LPD COMB; 
Butelie statica SiCC; Freza de T-uri 
Black Sea, model TS 3067. Bunul 
imobil se află în garanția credito-
rului Invest Capital Malta LTD, 
prin reprezentant Kruk Romania 
SRL  cu rangul I. Proprietate imobi-
liara Teren+Constructii situat in 
Dr.Tr.Severin, str.Cerna 2, nr.38, jud.
Mehedinti, nr. C.F. 52209 la pretul 
de  165.800 euro formata din: teren 
in suprafata totala de 3165 mp. nr. 
cadastral – 101/2/2;Camin Nefami-
listi P+1E, cu o suprafata construita 
desfasurata de 560 mp, nr. cadastral 
101/2/2/D-C4;Magazie Materiale cu 
o suprafata construita de 271,71 mp, 
nr. cadastral 101/2/2/F-C6;Magazie 
anvelope cu o suprafata construita 
de 123,28 mp, nr cadastral 
101/2/2/G-C10;Cabina portar cu o 
suprafata construita de 29,70 mp, nr 
cadastral 101/2/2/H-C20.Bunul 
imobil se află în garanția credito-
rului  Invest Capital Malta LTD, 
prin reprezentant Kruk Romania 
SRL   rangul I conform act notarial 
nr. 2016/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra.Proprie-

tate imobiliara Teren+Constructii 
situat in loc. Malovat, str. Calea 
Targu Jiului, nr.6, jud.Mehedinti, nr. 
C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) la 
pretul de  223.180 euro  formata 
din:Teren intravilan in suprafata 
totala de 16833 mp. nr. cadastral – 
50145;Ateliere (2buc.) cu o supra-
fata utila de 559,50 mp, nr. cadastral 
50145-C1;Magazie Materiale (2 
buc.) cu o suprafata construita de 
3 6 7 , 0 3  m p ,  n r.  c a d a s t r a l 
50145-C2;Birou si Loborator cu o 
suprafata construita de 297,15 mp, 
nr. cadastral 50145-C3;Sopron cu o 
suprafata construita de 387,65 mp, 
nr. cadastral 50143-C4;Magazie cu o 
suprafata construita de 87,35 
mp.Bunul imobil se află în garanția 
creditorului Invest Capital Malta 
LTD, prin reprezentant Kruk 
Romania SRL cu rangul I conform 
c o n t r a c t  d e  i p o t e c a  n r. 
2015/24.07.2008 emis de BNP Marin 
Andreca Alexandra.Apartament cu 
2 camere situat in Dr.Tr.Severin, str.
Slt. Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, 
parter, ap.1, jud.Mehedinti, cu o 
suprafata utila de 35,82 mp, o 
suprafata construita de 43,5 mp, 
avand numar cadastral 51514-C1-
U3, nr. C.F. 51514-C1-U3 (Nr. CF 
vechi 4392) la pretul de 27.800 euro. 
Apartament cu 3 camere situat in 
Dr.Tr.Severin, str.Slt. Eugen Mares, 
nr.10, bl.U4, sc.3, parter, ap.2, jud.
Mehedinti, cu o suprafata utila de 
43,73 mp, o suprafata construita de 
54,34 mp, avand numar cadastral 
51514-C1-U8, nr. C.F. 51514-C1-U8 
(nr. CF vechi 10159) la pretul de 
31.500 euro. Bunurile imobile se află 
în garanția creditorului Invest 
Capital Malta LTD, prin reprezen-
tant Kruk Romania SRL cu rangul I 
conform contract de ipoteca nr. 
722/2009 emis de BNP Ilinca Marta.
Teren  intravilan situat in loc. Dr. Tr. 
Severin, jud. Mehedinti (intre str. 
Iazului si Centura Noua, la aproxi-
mativ 300 mp de intersectia cu 
drumul spre Cerneti) cu o suprafata 
de 5.265 mp avand  numar cadastral 
63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 
15131) la pretul de  94.770 euro. 
Preturile nu includ TVA.(echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
plati). Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 18.07.2018 
orele 14:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină in 
suma de 1000 lei cu cel puțin 
2(doua) ore înainte de ora licitației.
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie să depună 
oferte de cumpărare și documentele 
în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de lici-
tație și contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa menționată ante-
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rior respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi.Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului 
imobil descris anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la sediul lichidatorului judi-
ciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
țului, nr.7A, jud.Mehedinţi, telefon 
0742592183, tel./fax:0252354399 
sau:office@consultant-insolventa.ro.; 
site www.consultant-insolventa.
ro.Lichidator judiciar,Consultant 
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil 
Popescu.

l Inspectoratul de Jandarmi Jude-
țean Arad organizează, în data de 
24.07.2018, ora 10.30, licitaţie publică 
cu strigare pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere a unei suprafeţe 
utile de 4,00mp, din sediul instituției 
situate pe strada Jandarmeriei, nr.1-3, 
loc.Vladimirescu, jud.Arad, în scopul 
amplasării de distribuitoare automate 
de băuturi calde, suc și produse de 
patiserie. Persoanele interesate se vor 

prezenta la sediul unităţii, până în 
data de 17.07.2018, de unde pot soli-
cita în scris fișa de date a achiziţiei, 
care se obţine contra sumei de 
10.00Lei. Relaţii suplimentare la 
tel.0257.514.950, interior: 24.530.

l Comuna Lunca Corbului, județul 
Argeș organizează procedura de 
negociere directă, în vederea concesi-
onării a unui teren intravilan, propri-
etate publică a Comunei Lunca 
Corbului. Negocierea directă va avea 
loc la sediul Primăriei la data de 
12.07.2018, ora 12,00. Ofertele se 
depun până la data de 12.07.2018, 
ora 10,00. Alte informații, documen-
tația de atribuire, Caietul de sarcini se 
regăsesc la sediul Primăriei Lunca 
Corbului, tel. 0248-688.501; fax 0248-
688.960, e-mail: primaria_lunca_
corbului@yahoo.com.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Profesional 
Conducator Auto CPC-Marfa, emis 
de ARR, seria 0414196000, posesor 
Cristea Florica.

Pierdut cățel teckel în 
seara zilei de luni, 25 
iunie 2018, în București, 
zona Polona- dacia- 
doroBanți. Vă rugăm 
dacă l-ați găsit sau 
Văzut în zona dVs. să ne 
sunați de urgență la 
numerele 0721.518.186 sau 
021.211.57.35 sau 0735.583.313. 
cățelul este de talie 
m i c ă ,  r a s a  t e c k e l 
( ș o r i c a r ) ,  c u l o a r e 
maron, fără zgardă, cu 
ciP și ProBaBil foarte 
sPeriat. este Bătrân și 
suB tratament medical și 
iuBit de coPilul nostru 
și de noi. rugăm sunați de 
urgență. recomPensă 
generoasă! multumim!

l SC Univers Top Romana SRL, 
J19/310/1994, CUI:5471831, sediu 
Toplița, Str.Sportivilor, Bl.C, Sc.2, 
Ap.16, Jud.Harghita, declar pierdute 
Cer t i f i ca te l e  cons ta ta toare 
nr.45832/30.11.2009 pentru activități 

la sediul social și la punctul de lucru 
Ciobotani, Str.Principală, Nr.66, Jud.
Mureș. Le declar nule.

l Popescu Cătălin Ionuț pierdut 
Certificat profesional conducător 
auto marfă nr. 0276261000, eliberat 
de ARR Teleorman. Îl declar nul.

l SC Stratuscom Blaj SRL anuntam 
pierderea certificatului EUR1, nr. M 
0233700, il declaram nul.

l Pierdut act de concesiune nr. 
104/1969 parcela A1/270 pe numele 
Ciotau Eftimie Maria si Gheorghe 
din Cimitirul Adormirea Maicii 
Domnului, Bucuresti. Il declar nul.

l Pierdut carte interventie aferenta 
casei de marcat cu seria AC 403681, 
Carte de interventie aferenta casei de 
marcat cu seria AC 403480, Numar 
de ordine si declaratie de instalare 
aferente casei de marcat cu seria 
AC403533.

l Pierdut carnet de student și legiti-
maţie pe numele Petrovici Mihai 
Bogdan emise de Facultatea de Insta-

laţii București.

l Cristal Angel SRL CUI 17438502 
J40/6218/2005 cu sediul în București 
Bd. Iuliu Maniu nr.160, bl.1, sc.D, et.2, 
ap.110, sector 6, anunţă pierderea 
certificatului de înregistrare și a certifi-
catului constatator. Le declarăm nule.  

l Gheorghe Vasilica, declar pierdut 
actul de concesiune pt. loc de veci 
parcela A1 -419 -A, Arhiepiescopia 
Bucureștilor, Parohia Adormirea 
Maicii Domnului Giulești.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto – 
transport marfă, nr. 0030814001, 
emis de ARR Vâlcea, pe numele 
Borcan Constantin Augustin, din 
comuna Roșiile, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

l Pierdut Atestat Taxi seriaCPTX 
0110495 pentru Aioanei Paul. Il 
declar nul.

l SC Prest Com Santana Pavaj SRL,  
declara pierdute certificate de autori-
zare sediu si terti nr 40139/26.11.2014.


