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OFERTE SERVICIU
l Firma de construcţii case, angajez 
zidari pentru lucrări în Bucureşti şi 
Ilfov. 0723248337 Doru

l Angajăm stivuitorist şi manipu-
lanT marfă la depozit marmură în 
Bucureşti, Aleea Teişani Nr.137A, 
Sector 1 (reper Pod Otopeni/
Centură).  Oferim cazare pt.
provincie, salariu atractiv, carte 
muncă. Program Luni-Vineri 9-18, 
Sâmbăta 10-15 (2Sâmbete/lună) 
Telefon: 031.823.10.22

l Primăria Comunei Vedea, Judeţul 
Teleorman organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de poliţist local, 
Clasa_III, grad profesional debu-
tant. Concursul va consta din 2 
etape succesive: proba scrisă şi 
interviu. Se organizează la sediul 
Primăriei Vedea, judeţul Teleorman, 
în data de 20.04.2016, ora-10.00, 
proba scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării. Relaţii 
la telefon 0247.337.901.

l Academia Română-Filiala Iaşi/
Redacţia Revistelordin cadrul Filialei 
Iaşi a Academiei Române cu sediul în 
str. Bl. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data 
de18.04.2016 ora 10 , organizează 
concurs pentru ocuparea unui post de 
lector, gradul I, (S), ½ norma, din 
cadrul Redacţiei Revistelor, post 
c o n t r a c t u a l  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011 (actualizat). Condiţii: 
studii superioare, specialitate 
umanista, vechime de minim 4 ani, în 
specialitate. Termenul de depunere a 
dosarelor este 28.03.2016, ora 12. 
Relaţii suplimentare la telefon .0332 
101115, Biroul Resurse Umane, Sala-
rizare şi la sediul Filialei.

l Societatea pentru Servicii de 
Mentenanţă a Reţelei Electrice de 
Transport „Smart”- SA, filială a 
CNTEE „Transelectrica”- SA scoate 
la concurs un post de „director 
direcție” la Direcția Economică din 
executivul societății. Concursul va 
avea loc în data de 23.03.2016, ora 
11.00, la punctul de lucru al socie-
tăţii din Bucureşti, Calea Floreasca 
nr.246 C, sector 1, clădirea „Sky 
Tower”, etaj 20, sala de şedințe. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la Serviciul  Resurse Umane 
(tel.021/305.44.82/84).

l Curtea de Apel Bucureşti organi-
zează concurs, în condiţiile legii, la 

data de 18 aprilie 2016, pentru 
ocuparea unui post vacant, pe 
durată determinată, cu studii medii, 
de şofer categoria B la Judecătoria 
Sectorului 1 Bucureşti. Condiţiile de 
participare, bibliografia, tematica şi 
actele necesare înscrierii la concurs 
vor fi afişate la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti şi pe pagina de Internet la 
adresa: http://www.cab1864.eu, la 
rubrica Personal– Concursuri/ 
Examene. Cuantumul taxei de 
concurs este de 100 lei şi se achită la 
casieria Curţii de Apel Bucureşti. 
Cererile şi dosarele profesionale vor 
fi depuse la sediul Curţii de Apel 
Bucureşti– Splaiul Independenţei nr. 
5, sector 4, Mezanin, cam. M01, 
până la data de 07 aprilie 2016 
(inclusiv).

l Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, Bucureşti anunţă: Concurs 
de recrutare organizat în data de 
05.04.2016, ora 10.00, proba practică 
şi în data de 08.04.2016, ora 11.00, 
proba interviului pentru ocuparea 
următoarei funcții contractuale de 
execuție temporar vacante: Şofer, 
treapta profesională I în cadrul 
Serviciului Mecanizare, studii 
minime: generale, permis auto cate-
goria B, vechime în meserie: 
minimum 2 ani. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei, din Bd. Poligrafiei, nr.4, sector 1 
în perioada 21.03.2016- 28.03.2016. 
Condiţiile de participare şi biblio-
grafia se afişează la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la secretarul 
comisiei de concurs, telefon 021.319 
32 61.

l Inspectoratul  de  Stat  în 
Construcţii -I.S.C. scoate la concurs 
funcţia publică de execuţie temporar 
vacantă de auditor, clasa I, grad 
profesional superior la Comparti-
mentul Audit Public Intern, Inspec-
toratul de Stat în Construcţii 
-I.S.C.-aparatul central: Proba scrisă 
a concursului se va desfăşura în 
data de 04.04.2016, ora 10.00, la 
sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C. din Bucureşti, 
str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. 
Interviul va avea loc în data de 
07.04.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera 
3. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografiile se vor afişa 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C. şi pe site-ul I.S.C. 
(www.isc-web.ro). Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul de 
telefon: 021.318.17.00, interior 109.

l Inspectoratul  de  Stat  în 
Construcţii -I.S.C. scoate la concurs 
funcţia publică de execuţie temporar 
vacantă de consilier juridic, clasa I, 
grad profesional superior la Servi-
ciul Petiţii, Inspectoratul de Stat în 
Construcţii -I.S.C.-aparatul central: 
Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura în data de 04.04.2016, ora 
10.00, la sediul inspectoratului de 
Stat în Construcţii -I.S.C. din Bucu-
reşti, str.C.F.Robescu, nr.23, sector 3. 
Interviul va avea loc în data de 
07.04.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C., etajul 5, camera 
3. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografiile se vor afişa 
la sediul Inspectoratului de Stat în 
Construcţii -I.S.C. şi pe site-ul I.S.C. 
(www.isc-web.ro). Informaţii supli-
mentare se pot obţine la numărul de 
telefon: 021.318.17.00, interior 109.

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nr.6 Bistriţa, cu sediul în localitatea 

Bistriţa, Aleea Şieului, nr.11B, 
judeţul Bistriţa-Năsăud, organi-
zează concurs pentru ocuparea 1 
post (funcţie contractuală), vacantă, 
Administrator Patrimoniu -în data 
de 12 aprilie 2016. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12 aprilie 2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 14 aprilie 
2016, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-absolvent de studii superioare; 
-studii universitare cu diplome de 
licenţă în specializarea ştiinţe econo-
mice; -5 ani vechime în specialitate; 
-cunoştinţe avansate de operare PC 
şi programe informatice. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se 
depun până în 04 aprilie 2016, între 
orele 09.00-12.00, la secretariatul 
instituţiei, în conformitate cu 
H.G.nr.286 din 23 martie 2011 cu 
modificările şi completările ulteri-
oare privind Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor 
de promovare în grade şi trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Relaţii suplimentare la 
sediul: Grădiniţei cu Program 
Prelungit Nr.6 Bistriţa, persoană de 
contact: Moldovan Liana Monica, 
telefon: 0263.233.020, E-mail: gradi-
nita6bn@ yahoo.com

l Primăria Oraşului Bolintin Vale 
organizează concurs în data de 
25.04.2016- proba scrisă şi în data de 
26.04.2016- interviul  pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuţie inspector, clasa I, grad 
profesional principal (studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă, cel puţin 5 ani 
vechime în  specialitatea studiilor 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
inspector grad profesional principal, 
cunoştinţe operare calculator nivel 
avansat, posesor permis de condu-
cere) în cadrul Serviciului financi-
ar-contabil. Condiţiile pentru 
participarea la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul instituţiei. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a şi trebuie să conţină documen-
tele prevăzute de art.49 din HG 
nr.611/2008. Relaţii la tel./fax 
0246/271.187, 0246/270.990.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Ialomiţa, cu 
sediul în Slobozia, Str. Lacului nr.10, 
scoate la concurs, în data de 
04.04.2016, ora 10:00, (proba scrisă) 
la sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: expert, grad profe-
sional asistent. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet 
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Ialomiţa.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, Str.
Spătaru Preda, nr.12, sector 5, scoate 
la concurs în data de 04.04.2016, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post temporar 

vacant: Consilier, grad profesional 
principal – Compartiment Fond 
Garantare. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
5 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet 
(nivel mediu); Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AMOFM 
Bucureşti. 

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Bucu-
reşti, cu sediul în Bucureşti, Str.
Spătaru Preda, nr.12, sector 5, scoate 
la concurs în data de 04.04.2016, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post temporar 
vacant: Consilier, grad profesional 
principal – Compartiment Fond 
Garantare. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
5 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet 
(nivel mediu); Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AMOFM 
Bucureşti. 

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Vâlcea, cu sediul 
în Râmicu Vâlcea, Str. Dacia nr.8, 
Bl. Transcozia scoate la concurs, în 
data de 04.04.2016, ora 10:00, (proba 
scrisă) la sediul agenţiei, următorul 
post temporar vacant: Consilier, 
grad profesional superior– Punct de 
Lucru Călimăneşti. Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet 
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Înscrierile se fac în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Vâlcea.

l Primăria comunei Filipeştii de 
Tîrg, județul Prahova anunță dema-
rarea procedurii de organizare a  
concursului  pentru ocuparea unei 
funcții publice polițist local, clasa I, 
grad profesional debutant, în cadrul 
Serviciului poliție locală. -data, ora 
şi locul organizării fiecărei probe de 
concurs: a) selecția dosarelor de 
înscriere 15 aprilie 2016 la sediul 
Primăriei comunei Filipeştii de Tîrg, 
județul Prahova; b) proba scrisă 21 
aprilie 2016, orele 10.00 –la sediul 
Primăriei comunei Filipeştii de Târg, 
județul Prahova; c) interviu 21 
aprilie 2016, orele 14,00 –la sediul 
Primăriei comunei Filipeştii de Tîrg, 

județul Prahova; -data până la care 
se pot depune dosarele de înscriere 
11 aprilie 2016, orele 16.00; -insti-
tuţia publică la care se pot depune 
dosarele –Primăria comunei Fili-
peştii de Tîrg, judeţul Prahova. II. 
Condiţii de participare la concurs: 
-conform art. 54 din Legea nr. 
188/1999 –Legea funcţionarului 
public modificată şi completată; III. 
A. Condiţii speciale: -studii superi-
oare juridice sau administrative 
absolvite cu diplomă de licență. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
biroului resurse umane din cadrul 
Primăriei comunei Filipeştii de Tîrg, 
judeţul Prahova. Menționăm că 
dorim publicarea anunțului în data 
de 21 martie 2016.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, 
organizează concurs în data de 
12.04.2016, pentru ocuparea a 22 
posturi vacante de asistenţi medicali 
debutanţi PL, specialitatea medicină 
generală, pe durată nedeterminată, 
pe următoarele locuri de muncă: 2 
posturi Secţia A.T.I., 2 posturi Secţia 
oncologie medicală, 1 post Secţia 
gastroenterologie, 1 post Secţia 
medicină internă, 4 posturi Serviciul 
de primire şi externare al bolnavilor, 
2 posturi Secţia neonatologie, 1 post 
Secţia chirurgie generală, 2 posturi 
Secţia neurologie, 1 post Secţia 
oftalmologie, 2 posturi Secţia 
O.R.L., 1 post Cabinet chirurgie şi 
ortopedie infantilă, 1 post Cabinet 
nefrologie, 1 post Cabinet gastroen-
terologie şi 1 post Bloc operator 
(central). Condiţii de participare: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studi-
ilor postliceale sanitare, specialitatea 
medicină generală. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în data 
de 12.04.2016, ora 9.00 -proba scrisă 
şi în data 18.04.2016, ora 9.00 -proba 
interviu. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S., în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
si tematica de concurs sunt afişate la 
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului 
(www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de 
telefon: 0349.802.550.   

l Primăria Comunei  Mihai 
Eminescu organizează în data de 20 
aprilie 2016, ora 10.00 proba scrisă, 
25 aprilie 2016 ora 10.00 interviul, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuţie de consi-
lier clasa I, grad profesional debu-
tant, în cadrul Compartimentului 
Stare Civilă al aparatului de specia-
litate al Primarului comunei Mihai 
Eminescu. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei Comunei Mihai 
Eminescu. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Comunei Mihai 
Eminescu. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Mihai Eminescu- loc. 
Ipoteşti, com. Mihai Eminescu, jud. 
B o t o ş a n i -  s a u  l a  t e l e f o n 
0231.512.183.

l Ministerul Finanţelor Publice - 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, organi-
zează la sediul său, în data de 12 
aprilie 2016, ora 11,00 (proba scrisa) 
concurs pentru ocuparea functiei 
contractuale vacante de expert IA 

din cadrul Direcţiei executări silite 
cazuri speciale. Condiţiile de partici-
pare la concurs: - Studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
într-unul din domeniile: ştiinţe 
sociale sau ştiinţe inginereşti; - 
vechime în specialitatea studiilor: 7 
ani; - Cunoştinte operare calculator: 
sistem Windows, Internet- nivel 
mediu. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în perioada 22 
martie- 04 aprilie 2016 la sediul 
Agenţiei  Naţionale de Administrare 
Fiscală.  Conditiile de desfasurare, 
de participare la concurs si biblio-
grafía stabilita  sunt afisate  la sediul 
Agenţiei  Naţionale de Administrare 
Fiscală si pe site-ul www.anaf.ro.  
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 319.97.59 /int.2047, 2026, 
2492”.

l Căutăm şofer categoria-B cu 
experienţă camionete tip Iveco 
Daily lung şi Volkswagen Crafter. 
Locul de muncă este în Franţa, 
presupune descărcare/încărcare 
marfă de pe santiere, lucru destul de 
greu,trezire dimineaţa devreme. 
Salariul 900Euro net, program 
luni-vineri între 8:00-17.00, orele 
suplimentare şi sâmbetele se plătesc 
separat. Salariul creste cu 100_Euro 
dupa 3 luni, apoi inca 100_Euro 
dupa urmatoarele 3_luni. Dupa 
primele 6_luni cu 4 sambete lucrate 
pe luna se poate ajunge la un salariu 
de 1.300-1.350€ fara ore suplimen-
tare si se poate discuta si de cazare 
oferita de firma in functie de 
anumite conditii,apoi negociabil in 
functie de dedicatia angajatului. 
Salariul poate sa creasca in medie cu 
100€ net pe an dar in cazul celor 
care au si alte calitati decat a 
conduce masina se discuta! Va 
putem oferi siguranta unui loc de 
lucru stabil pe termen lung, unde se 
poate evolua doar daca esti cu 
adevarat muncitor si in cazul 
persoanelor care au familie pot sa-si 
aduca familia si se stabileasca in 
Franta. Cerinte:-minim 3 ani de la 
obtinerea permisului de conducere, 
motivat si serios Persoanele intere-
sate sunt rugate să trimită CV cu 
poza pe e-mail turistefan1982@
y a h o o . c o m  s a u  S M S  l a 
0033782638766 şi vă vom contacta 
noi.

l S.C.D.A.Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -expert achiziţii publice: 
1, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.04.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
25.04.2016, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare econo-
mice de lungă durată; -experienţă 
minim 5 ani în domeniul economic; 
-certificat de competenţă recunoscut 
pentru ocupaţia expert achiziţii 
publice; -cunoştinţe utilizare SEAP. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul: SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimentare la 
sediul: SCDA Teleorman, persoană 
de contact: Gigiu Emilia, telefon: 
0763.629.882.

l S.C.D.A.Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Secretar ştiinţific: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 28.04.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
28.04.2016, ora 13.00. Pentru parti-

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
C o m p a r t i m e n t  d e 
Comunicare, Relații Publice și 
M a s s – M e d i a .  N r . 
164/16.03.2016. Anunț . 
Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice – Ploiești, 
cu sediul în Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, 
telefon 0244/ 407710, fax 
0244/ 593906, organizează în 
ziua de 29.03.2016, orele 
12.00, licitație deschisă cu 
strigare în vederea încheierii 
Acordului – Cadru privind: 
Cedarea dreptului de folosință 
(închiriere) a unui spațiu de 
4,32 mp pentru activități de 
copiere la DGRFP - Ploiești - 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. 
Detali i le privind l icitaț ia 
publică cu strigare se găsesc 
la adresa: https://static.anaf.
ro/static/30/Ploiesti/2016031
6114542_4642licitatie%20in
chiriere.pdf
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ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare de speci-
alitate (agricultură); -atestat ştiin-
ţific, minim CS III; -minim 5 ani 
vechime în cercetarea agricolă; 
-activitate de cercetare: programe, 
proiecte, lucrări ştiinţifice. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul: SCDA Teleorman. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
SCDA Teleorman, persoană de 
contact: Gigiu Emilia, telefon: 
0763.629.882.

l S.C.D.A.Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -consilier juridic: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 12.04.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
12.04.2016, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -licenţiat în ştiinţe juridice; 
-experienţă minim 5 ani în domeniul 
juridic; -înscrişi în Colegiul Consili-
erilor Juridici. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul: SCDA Teleorman. Relaţii 
suplimentare la sediul: SCDA 
Teleorman, persoană de contact: 
Gigiu Emilia, telefon: 0763.629.882.

l S.C.D.A.Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -auditor intern: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 22.04.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
22.04.2016, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -licenţiat în ştiinţe econo-
mice; -experienţă minim 5 ani în 
domeniul economic; -atestat de 
auditor. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul: 
SCDA Teleorman. Relaţii suplimen-
tare la sediul: SCDA Teleorman, 
persoană de contact: Gigiu Emilia, 
telefon: 0763.629.882.

l S.C.D.A.Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -contabil principal: 2, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.04.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
14.04.2016, ora 13.00. Pentru parti-

ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare de lungă 
durată cu diplomă de licenţă în 
specializarea contabilitate şi infor-
matică de gestiune; -experienţă 
minim 5 ani în domeniul economic; 
-cunoştinţe foarte bune de utilizare a 
calculatorului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul: SCDA Teleorman. Relaţii 
suplimentare la sediul: SCDA 
Teleorman, persoană de contact: 
Gigiu Emilia, telefon: 0763.629.882.

l S.C.D.A.Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -inginer mecanic: 1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.04.2016, 
ora 10.00;  -Proba interviu în data de 
14.04.2016, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare de lungă 
durată (licenţă +master sau echiva-
lent) specialitatea mecanică agri-
colă; -experienţă minim 5 ani în 
domeniul studiat; -cunoaşterea unei 
limbi de circulaţie internaţională; 
-cunoştinţe foarte bune de utilizare a 
calculatorului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul: SCDA Teleorman. Relaţii 
suplimentare la sediul: SCDA 
Teleorman, persoană de contact: 
Gigiu Emilia, telefon: 0763.629.882.

l S.C.D.A.Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -tractorist: 2, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.04.2016, ora 10.00; 
-Proba  interv iu  în  data  de 
12.04.2016, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -calificare 
în domeniul mecanic; -experienţă în 
domeniu -minim1 an; -permis de 
conducere categoria (TR, C) sau C 
fără abateri pe linie de circulaţie. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul: SCDA 
Teleorman. Relaţii suplimentare la 
sediul: SCDA Teleorman, persoană 
de contact: Gigiu Emilia, telefon: 
0763.629.882.

l S.C.D.A.Teleorman, cu sediul în 
localitatea Drăganeşti-Vlaşca, str.
Bucureşti, nr.1, judeţul Teleorman, 
organizează concurs  pentru 

ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -şofer: 1, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.04.2016, ora 10.00; 
-Proba  interv iu  în  data  de 
12.04.2016, ora 13.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -calificare 
în domeniul mecanic; -experienţă în 
domeniu -minim 5 ani; -permis de 
conducere toate categoriile fără 
abateri pe linie de circulaţie; -atestat 
pentru transportul rutier de 
persoane. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul: 
SCDA Teleorman. Relaţii suplimen-
tare la sediul: SCDA Teleorman, 
persoană de contact: Gigiu Emilia, 
telefon: 0763.629.882.

l U.M.02540 Breaza, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, 
contabil II/studii medii, cu o 
vechime în specialitatea studiilor de 
6 luni, conform HG 286/23.03.2011, 
astfel: -12.04.2016, ora 13.00 -proba 
scrisă; -18.04.2016, ora 13.00 –inter-
viul; -data limită de depunere a 
dosarelor – 04.04.2016, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M.02540 Breaza, strada Repu-
blicii, nr.75, localitatea Breaza, unde 
vor fi afişate şi detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale 
s ec re tar ia tu lu i ,  l a  t e l e fon : 
0244.340.550, int.148.

l U.M.02540 Breaza, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează 
concursul pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contractual, 
contabil şef grad I/studii superioare, 
cu o vechime în specialitatea studi-
i lor  de  5  ani ,  conform HG 
286/23.03.2011, astfel: -12.04.2016, 
ora 10.00 -proba scrisă; -18.04.2016, 
ora 09.00 –interviul; -data limită de 
depunere a dosarelor - 04.04.2016, 
ora 16.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor face 
la sediul U.M.02540 Breaza, strada 
Republicii, nr.75, localitatea Breaza, 
unde vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
0244.340.550, int.148.

l Spitalul Municipal Dorohoi orga-
nizează concurs în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, în incinta unităţii din str.Bd.
Victoriei, nr.75, pentru ocuparea 
următorului post contractual 
temporar vacant de: -un post de 
asistent medical generalist cu PL, 
perioadă determinată în cadrul 
secţiei Chirurgie (până pe 20 iulie 
2017), conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 06.04.2016, 
ora 10.00; -proba interviu în data de 

12.04.2016, ora 10.00. Condiţii 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs pentru postul 
vacant: -diplomă bacalaureat; 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală; -vechime minim doi ani în 
specialitatea postului. Punctajul 
final se calculează ca medie aritme-
tică a punctajelor obţinute la proba 
scrisă şi interviu. Anunţul de 
concurs, bibliografía şi tematicile de 
concurs sunt afişate la avizierul 
unităţii, pe site-ul unităţii, pe site-ul 
Primăriei, Serv.RUNOS. Dosarele se 
depun la Serv.RUNOS până pe data 
de 28 martie 2016, inclusiv ora 
13.00. Relaţii se pot obţine la tf.: 
0733.949.969.

l Spitalul Municipal Dorohoi orga-
nizează concurs în conformitate cu 
prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, în incinta unităţii din str.Bd.
Victoriei, nr.75, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
vacante de: -un post de asistent 
medical generalist cu PL, perioadă 
nedeterminată în cadrul Comparti-
ment Primiri Urgenţe; -un post de 
asistent medical PL, perioadă nede-
terminată în cadrul Lab. Radiologie 
şi Imagistică medicală cu studii care 
atestă competenţe de Radiologie şi 
Imagistică medicală; -un post de 
infirmieră în cadrul Compartiment 
Neonatologie, perioadă nedetermi-
nată, conform HG 286/23.03.201, 
concursul se va desfăşura astfel: 
-pentru posturile de asistent medical 
generalist în cadrul CPU, pentru 
postul de asistent medical în cadrul 
lab. radiologie şi postul de infir-
mieră: -proba scrisă în data de 
14.04.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 19.04.2016, ora 
10.00. Condiţii specifice necesare în 
vederea participării la concurs  
pentru posturile vacante: -diplomă 
de şcoală sanitară postliceală pentru 
postul de asistent medical generalist 
CPU, fără vechime în specialitatea 
postului; -diplomă de şcoală sani-
tară postliceală pentru postul de 
asistent medical în cadrul lab.radio-
logie şi imagistică medicală, compe-
tenţe de Radiologie şi Imagistică 
medicală, fără vechime în speciali-
tatea postului; -diplomă de absolvire 
a şcolii generale sau liceu, curs de 
infirmieră organizat de OAMG-
MAMR cu o vechime de 6 luni în 
specialitatea postului. Punctajul 
final se calculează ca medie aritme-
tică a punctajelor obţinute la proba 
scrisă şi interviu. Anunţul de 
concurs, bibliografía şi tematicile de 
concurs sunt afişate la avizierul 
unităţii, pe site-ul unităţii, pe site-ul 
Primăriei, Serv.RUNOS. Dosarele se 
depun la Serv. RUNOS până pe 
data de 04 aprilie 2016, inclusiv ora 
13.00. Relaţii se pot obţine la tf.: 
0733.949.969.

l Rectorul Universității Tehnice 
”Gheorghe Asachi” Iaşi, Prof. univ. 
dr. ing. Dan Caşcaval, confirmat de 
Ministerul Educației Naționale şi 
Cercetării Științifice prin Ordinul 
M.E.N.C.S. nr. 3337 din 04.03.2016, 

anunță concursul public pentru 
selectarea decanilor celor 11 facul-
tăți  în mandatul 2016-2020. 
Concursul se desfăşoară după 
următorul calendar: -Publicarea 
regulamentului concursului la 
adresa www.tuiasi.ro –16.03.2016; 
-Înscrierea candidaților: 18– 
22.03.2016; -Avizarea candidaturilor 
în consilile facultăților: 25 şi 
28.03.2016; -Interviu în Comisia de 
concurs: 30.03– 01.04. 2016: -Vali-
darea decanilor în Senatul univer-
sitar: 04.04.2016; Dosarul pentru 
înscriere la concurs va conține 
următoarele documente: -Cerere tip 
(Anexa 1 la Regulament, www.
tuiasi.ro); -CV, cu menționarea acti-
vităților didactice şi manageriale 
îndeplinite anterior, 1 exemplar 
condensat pe 1 pagină pentru afişare 
la sediul universității şi versiunea 
completă în format pdf pentru site 
şi pe hârtie în dosar; -Planul mana-
gerial pentru perioada 2016– 2020; 
În cazul candidaților care nu sunt 
cadre didactice la facultatea unde 
urmează să candideze pentru 
funcția de decan, dosarul mai 
cuprinde: -Lista lucrărilor ştiințifice 
publicate; -Copii legalizate ale 
actelor de studii universitare/ postu-
niversitare/ doctorale; -Document 
care atestă vechimea în funcția 
didactică universitară. Dosarele de 
concurs se depun la Registratura 
Universității Tehnice ”Gheorghe 
Asachi” din Iaşi, Str. Prof. Dimitrie 
Mangeron nr. 67, între orele: 8.00– 
15.00.

CITAȚII  
l SC Italrom Ovidiu SRL este 
chemată de Tribunalul Braşov în 
dosarul nr. 3094/62/2015, la camera 
T5, ora 11.00, în data de 06.04.2016, 
în calitate de pârât în proces cu SC 
Pitagrofloris SRL, prin reprezentant 
legal în calitate de reclamant, 
obiectul dosarului fiind deschiderea 
procedurii insolvenţei.

l Ciobanu Ramona Magdalena este 
chemată la Judecătoria Câmpina în 
dosarul nr. 4878/204/2015, ora 08.30, 
în data de 07.04.2016, în calitate de 
pârât, în contradictoriu cu Ciobanu 
Laurenţiu în calitate de reclamant, 
obiectul dosarului fiind partaj judi-
ciar.

l Se citeaza Munteanu Constantin 
Dumitru, Munteanu Gabriela 
Daniela, Munteanu Gabriela Diana 
si Carstea Adina Denisa, cu domici-
liul in str.Tudor Vladimirescu, Pavi-
lion D3, nr.16, sc.l, ap.5, jud. 
Hunedoara, in calitate de paraţi in 
dosarul nr.2011/278/2015, cu termen 
de judecata la data de 8 aprilie 2016, 
Secţia a I-a Civila, la Tribunalul 
Hunedoara.

l Aldea Florentina, cu domiciliul 
necunoscut, este citată în calitate de 
pârâtă la Judecătoria Întorsura 
Buzăului, pentru data de 06 aprilie, 
o ra  9 ,  în  dosaru l  c iv i l  nr. 
793/248/2015, având ca obiect 
divorț.

l Crețu Corneliu, în calitate de 
chemat în garanție, în dosarul 
25547/147/2009*, este citat în data 
de 05.04.2016, ora 13.00, la Judecă-
toria Braşov, complet C10.

l Se citează pârâtul Vasilică Costică 
la Judecătoria Iaşi, dosar nr. 
18984/245/2008 pentru data de 
11.04.2016, la C23, ora 12.00, recla-
mant Decuseară Rodica (fostă 
Spiridon). Obiect-hotărâre care să 
țină loc de act autentic.

l Se citeaza  S.C. Enidas Grup 
S.R.L. cu sediu in Rm. Valcea, str. 
George Cosbuc, nr 4, spatiul 101, 
jud. Valcea, pentru a se prezenta la 
Judecatoria Rm. Valcea din Rm. 
Valcea, Scuarul Revolutiei nr. 2, 
complet C14, in data de 28.03.2016, 
ora 09:00, in calitate de chemata in 
g a r a n t i e  i n  d o s a r u l 
8105/288/2014, in proces cu recla-
manta Asociatia De Proprietari Nr.5 
CT2 1 MAI si parata Moda Sargu-
inta, pentru pretentii.

l Se citeaza I.I. Baes Daniela cu 
sediu in Com. Vladesti, str. Bogoslo-
vesti, nr. 183A, jud. Valcea, pentru a 
se prezenta la Judecatoria Rm. 
Valcea din Rm. Valcea, Scuarul 
Revolutiei nr. 2, complet C14, in 
data de 28.03.2016 ,ora 09:00, in 
calitate de chemata in garantie in 
dosarul 8105/288/2014, in proces cu 
reclamanta Asociatia De Proprietari 
Nr.5 CT2 1 MAI si parata Moda 
Sarguinta, pentru pretentii.

l SC Tehnosteel Vest SRL este 
citata in data de 25.03.2016 la Jude-
catoria Moldova Noua in Dosar nr. 
1023/261/2015 in proces cu SC 
Aquacaras SA.

l Munteanu Maria, C.I. MX 
664259, cu domiciliul în Rusenii 
Vechi, com. Holboca, jud. Iaşi, este 
citată la Judecătoria Iaşi, Secția 
Civilă, în calitate de pârâtă, la data 
de 06.04.2016, ora 8.30, C 32, în 
Dosarul nr. 17853/245/2014, având 
ca obiect partaj judiciar ieşire din 
indiviziune.

l Apetrei S. Elena, cu ultimul 
domiciliu în com. Stejaru, str. Alti- 
Tepe, jud. Tulcea, este chemată la 
Judecătoria Darabani, jud. Boto-
şani, dosar nr. 1882/217/2015, 
camera Sala Mare, în ziua de 
14.04.2016, ora 9.00, în calitate de 
pârât, în proces cu Vasilachi Dinu şi 
Vasilachi Maria din mun. Dorohoi, 
str. Duzilor nr. 1, bl. R 10, et. 2, ap. 
11, jud. Botoşani, în calitate de 
reclamanţi, pentru acţiune având 
obiect "hotărâre care să ţină loc de 
act authentic".

NOTIFICĂRI  
l Tempo Insolv SPRL  notifica 
deschiderea procedurii falimentului 
fata de Cristruct Com SRL, cu 
sediul in comuna Paulesti, sat Coco-
sesti, nr.196, judetul Prahova, 
J29/378/2006, RO 18412632. 
Termenul de depunere pentru 
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creantele nascute in cursul proce-
durii 21/04/2016, termenul pentru 
tabelul suplimentar 20/05/2016, 
termen pentru contestatii la tabelul 
suplimentar este 10/06/2016, 
termenul tabelul def consolidat 
20/06/2016. Cererea de se depune la 
Tribunalul Prahova, pentru dosarul 
1355/105/2013 .
     
l Tempo Insolv SPRL  notifica 
deschiderea procedurii generale de 
insolventa fata de Randle SRL, cu 
sediul in Comuna Albesti-Paleologu, 
sat Albesti-Paleologu, nr.130, jud.
Prahova, J29/1721/2004, RO 
16709719, Dosar nr.4539/105/2015, 
Tribunalul Prahova. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor 04/04/2016, 
termenul   tabe l  pre l iminar 
25/04/2016, termen tabel definitiv 
19/05/2016, adunarea creditorilor va 
avea loc la 29/04/2016 ora 10 la 
sediul administratorului judiciar. 

DIVERSE  
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
și Asociații SPRL notifică creditorii 
cu privire la deschiderea procedurii 
falimentului prevăzută de Legea nr. 
85/2014 împotriva debitoarei SC 
Eolian Grup SRL cu sediul în 
comuna Paulesti, sat Gageni nr. 565, 
b i rou l  3 ,  jude țu l  Prahova , 
J29/748/2007, CUI 21442080, în 
dosarul 5007/105/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Prahova, Secția a-II-a 
Civilă de Contencios Administrativ 
și Fiscal. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor în vederea întocmirii 
tabelului suplimentar -30.03.2016, 
termenul de verificare a creanțelor, 
de întocmire, afișare și comunicare a 
tabelului suplimentar de creanțe 
-28.04.2016, termenul de depunere a 
contestațiilor -7 zile de la publicarea 
tabelului suplimentar în BPI, 
termenul de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat -26.05.2016. 

Următorul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 18.04.2016. 
Pentru relații: 021.318.74.25.

l Titularul proiectului, Alecu Ion 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
“Schimbare funcţiune imobil în 
restaurant” propus a fi amplasat în 
Bd. Biruinţei nr. 72. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov din Bucu-
rești Str. Aleea Lacul Morii nr. 1 sect. 
6 și la sediul din Bd. Biruinţei nr. 72.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de administraţie al S.C. 
Ascensorul Romservice Company 
S.A. J40/6732/1995 cu sediul în 
București, str. Prof. Mitriţă Constan-
tinescu, nr. 6, sector 3, convoacă 
Adunarea generală ordinară a acţio-
narilor pentru data de 21.04.2016, 
ora 12, la sediul societăţii din Bucu-
rești, str. Prof. Mitriţă Constanti-
nescu, nr. 6, sector 3, cu următoarea 
ordine de zi:  1. prezentarea și apro-
barea raportului de gestiune a consi-
liului de administraţie- descărcarea 
de gestiune; 2. prezentarea și apro-
barea bilanţului contabil și a 
contului de profit și pierderi pe anul 
2015; 3. prezentarea și aprobarea 
repartizării profitului net pe anul 
2015; 4. prezentarea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2016; 5. prezentarea și 
aprobarea planului de investiţii și 
dotări pe anul 2016; 6. prezentarea 
raportului comisiei de cenzori; 7. 
alegerea celor 3 cenzori ai societăţii, 
pentru o durată a mandatului de 3 
ani, respectiv pentru perioada 
26.04.2016-25.04.2019;  8. stabilirea 
remuneraţiei cenzorilor pe durata 
mandatului. Dacă, la întrunirea 
Adunării generale ordinare a acţio-
narilor din data de 21.04.2016, 
condiţiile de cvorum și de capital nu 

vor fi întrunite, astfel încât lucrările 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor nu vor putea fi dezbătute, 
atunci, convocarea Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor rămâne 
valabilă în aceleași condiţii de oră, 
loc și ordine de zi, pentru data de 
22.04.2016. Consiliul de adminis-
traţie împuternicește pe domnul 
Ionel Fenichi, în calitate de preșe-
dinte al Consiliului de administraţie 
să îndeplinească toate formalităţile 
prevăzute de lege pentru convocarea 
Adunării generale ordinare a acţio-
narilor din data de 21.04.2016.

l Administratorul special Ing. 
Stefana Vasiliu si administratorul 
judiciar Andrei Ioan IPURL al S.C. 
Turnatoria Centrala Orion S.A. 
(societate in reorganizare judiciara, 
in judicial reorganization, en redres-
sement) cu sediul in Campina, Str. 
Ec. Teodoroiu, nr. 29, Judetul 
Prahova, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul  Prahova sub nr. 
J29/113/1991, avand Cod de Identi-
ficare Fiscala RO 3195284, in 
temeiul prevederilor Legii nr. 
31/1990 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare si statu-
t u l u i  s o c i e t a t i i ,  c o n v o a c a 
ADUNAREA GENERALA ORDI-
NARA A ACTIONARILOR 
(AGOA) la data de 26.04.2016, ora 
14.00, la sediul societatii pentru toti 
actionarii inregistrati in registrul 
actionarilor la data 14.04.2016, 
considerata data de referinta, cu 
urmatoarea  ordine de zi: 1. Discu-
tarea si aprobarea situatiilor finan-
ciare ale anului 2015 pe baza 
rapoartelor prezentate de Adminis-
tratorul special si de Auditorul 
financiar. 2.  Descarcarea de 
gestiune a administratorului special 
pentru anul 2015. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2016. 4. Se propune data de 
17.05.2016 ca data de inregistrare 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor adoptate de prezenta 
Adunare Generala a Acţionarilor si  
data de 16.05.2016, ca data „ex 
date”. 5. Imputernicirea unui repre-
zentant al societatii pentru indepli-
nirea formalitatilor necesare pentru 

publicarea si inregistrarea hotara-
rilor AGOA la ORC de pe langa 
Tribunalul Prahova. La sedinta pot 
participa si vota actionarii inregis-
trati in Registrul Actionarilor de la 
Depozitarul Sibex SA Sibiu la sfar-
situl zilei de 14.04.2016 (data de 
referinta). Unul sau mai multi actio-
nari reprezentand individual sau 
impreuna cel putin 5 % din capitalul 
social au dreptul: a) De a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunarii 
generale, cu conditia ca fiecare 
punct sa fie insotit de o justificare 
sau de un proiect de hotarare propus 
spre adoptare de catre adunarea 
generala, in termen de cel mult 15 
zile de la data publicarii convocato-
rului. b) De a prezenta proiecte de 
hotarare pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse in ordinea 
de zi a adunarii generale. Fiecare 
actionar are dreptul sa adreseze 
intrebari privind punctele de pe 
ordinea de zi a AGOA pana cel 
tarziu la data de 24.04.2016. Socie-
tatea va formula un raspuns general 
pentru intrebarile cu acelasi 
continut care va fi disponibil pe 
pagina de internet a societatii, in 
format de intrebare – raspuns, daca 
intrebarile vor fi transmise cu cel 
putin 48 de ore inainte de tinerea 
sedintei. Actionarii mentionati in 
alineatele precedente au obligatia sa 
trimita materialele/intrebarile in 
scris, in plicuri inchise, insotite de 
copii certificate ale actelor de identi-
tate, BI/CI in cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de inregis-
trare in cazul persoanelor juridice, 
precum si copia actului care dove-
deste calitatea de reprezentant legal 
al acestora, la sediul societatii cu 
mentiunea scrisa clar, cu majuscule 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALA  ORDINARA  A ACTIONA-
R I L O R  D I N  D A TA  D E 
26/27.04.2016, sau pe e-mail cu 
semnatura electronica extinsa incor-
porata conform Legii nr.455/2001 
privind semnatura electronica, la 
adresa headoffice@tco.ro mentio-
nand la subiect "pentru AGOA din 
26/27.04.2016". Actionarii inregis-
trati la data de referinta pot parti-
cipa si vota la adunarea generala 
personal sau pot fi reprezentati in 
cadrul AGOA de catre reprezen-

tantii lor legali sau de catre alte 
persoane carora li s-a acordat 
procura speciala sau procura gene-
rala pe baza formularului de 
procura speciala sau procura gene-
rala pus la dispozitie de societate, in 
conditiile legii. Formularele de 
procura speciala sau procura gene-
rala se pot obtine de la sediul socie-
tatii,  sau se pot descarca de pe 
website-ul societatii www.tco.ro, 
incepand cu data de 27.03.2016. Un 
exemplar, in original al procurii 
speciale/generale, completat si 
semnat insotit de copia actului de 
identitate valabil al actionarului (BI/
CI in cazul actionarilor persoane 
fizice si certificat de inregistrare in 
cazul persoanelor juridice) se va 
depune la sediul societatii cu 48 de 
ore inainte de adunarea generala, un 
altul urmand sa fie pus la dispozitia 
reprezentantului pentru ca acesta sa 
isi poata dovedi calitatea de repre-
zentant in adunare. Procurile 
speciale sau generale insotite de 
actele de identificare ale actionarilor 
pot fi transmise la sediul societatii, 
precum si prin e-mail cu semnatura 
electronica extinsa incorporata 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnatura electronica, cu 48 de ore 
inainte de adunarea generala, la 
adresa headoffice@tco.ro mentio-
nand la subiect "pentru AGOA din 
26/27.04.2016". La data desfasurarii 
AGOA, reprezentantul desemnat va 
preda originalele procurilor speciale 
sau procurilor generale, in cazul in 
care au fost transmise prin e-mail cu 
semnatura electronica extinsa si o 
copie a actului de identitate valabil a 
reprezentantului desemnat. Actio-
narii au posibilitatea de a vota si 
prin corespondenta, inainte de 
AGOA, prin utilizarea formularului 
de vot prin corespondenta care se 
poate obtine de la sediul societatii 
sau de pe website-ul societatii, www.
tco.ro,  incepand cu data de 
27.03.2016. In cazul votului prin 
corespondenta, formularul de vot 
completat si semnat, insotit de copia 
de pe actul de identitate pot fi trans-
mise la sediul societatii, cu 48 de ore 
inainte de adunarea generala, in  
plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, 
c u  m a j u s c u l e  “ P E N T R U 
ADUNAREA GENERALA ORDI-
NARA A ACTIONARILOR din  
data de 26/27.04. 2016. Formularele 
de vot care nu sunt primite pana la 
termenul indicat mai sus nu pot fi 
luate in calcul pentru determinarea 
cvorumului si majoritatii in cadrul 
AGOA. Materialele si documentele 
supuse dezbaterii AGOA pot fi 
consultate la sediul societatii, in 
fiecare zi lucratoare, intre orele 
11,00 – 14,00 sau pe website-ul soci-
etatii www.tco.ro incepand cu data 
de 27.03.2016. Daca la prima convo-
care AGOA nu va fi statutara, 
sedinta AGOA se reconvoaca pentru 
data de 27.04.2016 in aceleasi 
conditii (loc de desfasurare, ora, 
ordine de zi). Informatii suplimen-
tare se pot obtine la sediul S.C.Tur-
natoria Centrala Orion S.A. sau la 
numarul de telefon 0244/334.661,  
intre orele 10,00 -15,00 si pe websi-
te-ul  www.tco.ro. Actionarii pot 
solicita copii ale documentelor ce 
vor fi prezentate in cadrul AGOA, 
contra sumei de 0,5 lei/pag.

LICITAȚII  
l C.N.U. S.A., Sucursala Feldioara, 
cu sediul în com. Feldioara, str. 
Dumbrăvii nr. 1, jud. Brașov, vinde 
la licitaţie 3 mijloace auto. Licitația 
va avea loc la sediul sucursalei în 
data 29.03.2016, ora 10.00. Condi-
țiile de participare sunt prezentate 
în caietul de sarcini, care se va pune 
gratuit la dispoziția celor interesați. 
Relațiile suplimentare se pot obține 
astfel: Informații privind desfășu-
rarea licitației: Andreșan Marius, 
telefon 0268/265137, interior 118 și/ 
sau Apostoiu Gabriel, telefon 

0213/185258, interior 150; Infor-
mații privind dotările și starea 
tehnică a mijloacelor auto: Vesa 
Florian Sorin, telefon 0268/265137, 
interior 183.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică bunurile imobile 
absolut indispensabile exploatării, 
aparţinând  debitoarei Moldomin 
SA, împreună cu transferul dreptu-
rilor dobândite și obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de concesiune 
pentru exploatarea minereului 
cuprifer nr. 2781/2001, pentru peri-
metrul Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare sunt 
cuprinse în Caietul de sarcini care 
poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 
74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 0040-
364-412631, fax: 0040-364-412632, 
email: office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfășura în data de 11 Aprilie 2016, 
de la ora 10:00, la sediul lichidato-
rului judiciar. În condițiile în care 
licitația publică din data de 11 
Aprilie 2016 nu se va finaliza cu 
adjudecare, următoarele ședințe de 
licitație vor avea loc în a doua zi de 
luni a fiecărei luni din an. În condi-
țiile în care a doua zi de luni din 
lună este declarată conform legii zi 
nelucrătoare, licitația se va organiza 
în ziua de luni a următoarei săptă-
mâni din aceeași lună.

l Debitorul SC Yacval Auto SRL 
-în lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare: 1. Stoc de marfă repre-
zentând componente auto în valoare 
de 15.528 Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru 
stocul de marfă, proprietatea SC 
Yacval Auto SRL reprezintă 40% 
din valoarea arătată Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
-consemnarea  în  contul  nr. 
RO38UGBI0000802003092RON 
deschis la Garanti Bank SA Ag. 
Ploiești Mihai Viteazu până cel 
târziu cu 24 ore înainte de ședința de 
licitație a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației, -achizi-
ționarea până la aceeași dată a 
Regulamentului de participare la 
licitație de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru stocul de marfă 
prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 24.03.2016, ora 
13.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 
31.03.2016; 07.04.2016; 14.04.2016; 
21.04.2016 ora 13.00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul 
lichidatorului judiciar din Munici-
piul Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 
44 A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare cu un telefon în prealabil dl. 
Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Primăria Comunei Șotânga, cu 
sediul in comuna Șotânga , str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 373, 
cod fiscal 4344570, tel. 0245/229207, 
fax: 0245/229013, e-mail: sotanga@
cjd.ro, organizează procedura de ,, 
licitație deschisă” pentru atribuirea 
contractului de concesiune << a 
terenului în suprafață de 32 mp 
situat în punctul ,,Centru Civic”, 
strada Minerului, comuna Șotânga, 
județ Dâmbovița>>.  Documentația 
de atribuire se poate procura de 
către persoanele interesate de la 
sediul concedentului în termen de o 
zi de la data solicitării în scris a 
acesteia, prețul fiind de 10 lei. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este de 28.03.2016, ora 16:00. 
Data limită de răspuns la clarifică-
rile solicitate este de 05.04.2016, ora 
16:00. Ofertele se depun pana  la 
data de 12.04.2016 orele 10:00 la 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul 
Juridic. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești, Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu invită practicienii în insolvență agreați de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să 
depună, până cel târziu la data de 28.03.2016, ora 16:00, ofertă 
în vederea desemnării unui practician în insolvență privind pe 
debitoarele: Nr. crt. Denumirea societății, CUI, Sediu, Nr. dosar: 
1. SC Instalcon 94 SRL, Str. Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, ap. 16, 
Giurgiu - CUI 6386890, 112/122/2016; 2. SC Andaluzia SRL, Loc. 
Remuș,  com. Frăteșt i ,  km. 59+420 ,  CUI  1287675 , 
196/122/2016; 3. SC Nindavtrans SRL, Loc. Trestieni, com. Ulmi, 
jud. Giurgiu, CUI 17184455, 220/122/2016; 4. SC Bar Mozaic 
SRL, Șos. București, bl. B1/1S, et. 3, ap. 105, Giurgiu, CUI 
1292078, 187/122/2016; 5. SC Mara Impex Prod Serv SRL, Str. 
București, bl. 114, sc. B, ap. 24, Giurgiu, CUI 5786120, 
2172/122/2015; 6. SC Serom SRL Str. Dan Barbilian, nr. 15, 
Giurgiu, CUI 1291234, 306/122/2016; 7. SC Master Car SRL, B-
dul. Eroilor, nr. 194, Giurgiu - CUI 17231506, 275/122/2016; 8. 
SC RTI Montaj Construct SRL, Sat Prundu, com. Prundu, jud. 
Giurgiu, CUI 28327267, 313/122/2016; 9. SC Cubimetal SRL, 
Loc. Putineiu, jud. Giurgiu, CUI 18897244, 188/122/2016 10. SC 
Falcon SRL, Șos. București, km. 5, Giurgiu – CUI 1283991, 
1695/122/2015; 11. SC Fac si Mag SRL, Loc. Valea Dragului, jud. 
Giurgiu, CUI 16112027, 191/122/2016, aflate pe rolul 
Tribunalului Giurgiu, întocmită conform prevederilor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
Ofertele întocmite vor fi depuse în original în plic închis la 
registratura A.J.F.P.Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, str. București, nr. 
12. Plicul va purta mențiunea: ,,Ofertă pentru selectarea unui 
practician în insolvență al … (denumirea debitoarei și sediul 
social), a nu se deschide decât de către Comisia de selecție a 
practicienilor în insolvență”.
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sediul concedentului, respectiv str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 373, 
comuna Șotânga, județ Dâmbovița, 
cod postal 137430, în două exem-
plare: original si copie. Sedința de 
deschidere a ofertelor va avea loc in 
data de 12.04.2016, orele 11:00, la 
sediul concedentului. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor 
apărute este Tribunalul Dâmbovița, 
Secția de contencios administrativ și 
fiscal, str. Calea București, nr. 3, 
Târgoviște, județul Dâmbovița, tel 
0245/612344, fax:, 0245/216622, 
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro. 
Soluționarea litigiilor apărute se 
realizează potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Data transmiterii 
anunțului 15.03.2016.

l Invitatie de participare. Prin 
prezenta, Comuna Sîntandrei prin 
Primăria Comunei Sîntandrei vă 
invită să participaţi prin depunerea 
de oferte la atribuirea prin achiziţie 
directă a contractului de lucrări 
pentru "Extindere retea gaze natu-
rale de presiune redusa pentru 
alimentarea cu gaze naturale a 
imobilelor din comuna Sintandrei, 
localitatea Sintandrei, str. Stufului, 
Stadionului (prelungire), Pajistei, 
Poienitei, Sudului, Cocorilor, 
Canepii, Onestilor, Rozelor, Musete-
lului, Lanului, Estului, Linistei si 
localitatea Palota – parc – casa 
Theisz, jud. Bihor"Codul CPV: - 
45231221-0 - Lucrări de construcţii 
de conducte de alimentare cu gaz. 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 
60 zile de la data limita de depunere 
a ofertelor. Obiectul achiziţiei 
directe: lucrări de "Extindere retea 
gaze naturale de presiune redusa 
pentru alimentarea cu gaze naturale 
a imobilelor din comuna Sintandrei, 
localitatea Sintandrei, str. Stufului, 
Stadionului (prelungire), Pajistei, 
Poienitei, Sudului, Cocorilor, 
Canepii, Onestilor, Rozelor, Musete-
lului, Lanului, Estului, Linistei si 
localitatea Palota – parc – casa 
Theisz, jud. Bihor". Modul de finali-
zare a achizitiei directe: încheierea 
unui contract de lucrări. Criteriul de 
atribuire: preţul total cel mai scăzut, 
dintre ofertele declarate admisibile. 
Oferta se va depune la următoarea 
adresă: Primăria Comunei Sîntan-
drei, str. Principală, nr. 452, com. 
Sîntandrei, jud. Bihor - registratură. 
Data limită: pentru depunerea ofer-
telor este 25.03.2016, ora 10:00. 
Documentaţia de atribuire, proiectul 
tehnic, formularele și contractul tip 
pot fi procurate de la sediul Primă-
riei Comunei Sîntandrei în baza 
unei cereri sau solicitate prin e-mail 
la adresa: primaria.santandrei@
cjbihor.ro. Operatorii econominci 
interesati vor ridica documentele de 
la sediul Comunei Sintandrei. 
Primar Ioan Marcus.

l 1.S.C. Fise Electrica Serv S.A. 
-SISE Transilvania Nord, cu sediul 
în Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, 
t e l .  + 4 0 3 7 2 . 6 4 0 . 3 0 2 ,  f a x : 
+40264.205.504, achiziționează 
„Servicii de vulcanizare“ în cantită-
țile și condițiile prevăzute în Docu-
mentația de atribuire. 2.Adresa la 
care se poate solicita Documentația 
de atribuire: SISE Transilvania 
Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, 
nr.20, tel.+40372.640.302, fax: 
+40264.205.504. Documentația de 
atribuire, se pune la dispoziția 
operatorilor economici gratuit , în 
urma solicitării, în scris a acesteia. 
3.Procedura aplicată: Licitație 
deschisă. 4.Locul de prestare a servi-
ciilor:conform specificațiilor din 
Documentația de atribuire. 5.
Natura și cantitatea serviciilor ce se 
vor achiziționa: „Servicii de vulcani-
zare“ în cantitățile  prevăzute în 
Documentația de atribuire. 6.Data 
limita de primire a ofertelor: 
05.04.2016, ora 11:00. Data deschi-

derii ofertelor: 05.04.2016, ora 11.30. 
7.Adresa la care se depun ofertele: 
sediul SISE Transilvania Nord, Cluj  
Napoca, str.Taberei, nr.20, secreta-
riat general. 8.Limba de redactare a 
ofertelor: limba română. 9.Perioada 
de valabilitate a ofertei: 90 de zile de 
la data deschiderii ofertelor. 10.
Criteriul de atribuire a contractului: 
"prețul cel mai scăzut".

l Organizatorul licitaţiei: Direcția 
Silvică Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu, 
n r . 3 ,  j u d . T e l e o r m a n , 
tel.0247.312.333, fax 0247.315.790, 
e-mail: office@alexandria.rosilva.ro. 
Data și ora desfăsurării licitaţiei: 
01.04.2016, ora 10.00. Locul desfă-
șurării licitaţiei: sediul Direcţiei 
Silvice Teleorman, Alexandria, str.
Mihăiţă Filipescu, nr.3,  jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei- publică 
cu prezentarea ofertelor scrise în 
plic închis și sigilat pentru vânzare 
masa lemnoasă fasonată provenită 
din pădurile statului. Licitaţia este 
organizată și se desfășoară conform 
prevederilor „Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase care se 
recoltează anual din fondul forestier 
proprietate publică a statului admi-
nistrat de RNP Romsilva,, aprobat 
pr in  Hotărârea  Guvernului 
nr.924/2015. Data și ora organizării 
preselecţiei: 28.03.2016, ora 12.00. 
Data și ora limită până la care se 
poate depune documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţie: 
25.03.2016, ora 16.00. Lista loturilor 
de masă lemnoasă fasonată cu 
preţurile de pornire la licitaţie este 
afișata la sediul unităţii și poate fi 
accesată pe site-ul Regiei Naționale 
a Padurilor-Romsilva la adresa 
www.rosilva.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie: 965,636mc, din care pe 
sortimente -lemn rotund pentru 
cherestea- 13,042mc, -lemn rotund 
și despicat pentru industria celulozei 
și hartiei- 497,899mc, -lemn rotund 
pentru construcții- 454,695mc, din 
care pe specii și grupe de specii: 
-stejar. 40mc, frasin- 79,376mc, -cer, 
garnita- 636,232mc, Div. tari 150mc, 
-salcâm- 6mc, Div.moi- 54,028mc. 
Masa lemnoasă oferită la vânzare 
provine din fondul forestier proprie-
tate publică a statului și nu este 
certificat în sistemul Forest Stewart-
ship Council (FSC). Conform caie-
tului de sarcini masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei, se poate adjudeca 
prin negociere în aceeași zi sau oferi 
la o nouă licitaţie în condiţiile prevă-
zute de prezentul regulament și de 
alte reglementări în vigoare. Caietul 
de sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului începând cu 
data de 21.03.2016.  Pentru infor-
mații si date suplimentare se poate 
adresa organizatorului licitaţiei, 
persoană de contact ing.Ionescu 
D i m i t r i e ,  t e l . 0 2 4 7 . 3 1 2 . 3 3 3 , 
0726.175.233, fax 0247.315.790.

l Dosar  Nr.  6516 /99 /2011 
(295/2011). Anunţ de vânzare. S.C. 
INASIN SRL, prin lichidator judi-
ciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: Activul nr. 1: spatiu comer-
cial situat in Mun.Iasi, B-dul 
Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. 
Iasi , cu aria construita de 187,28 
mp. si aria utila  de 173,23 mp., 
inscris in Cartea Funciară sub 
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 
1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea 
Funciara nr.23405 cu nr. cadastral 
1906/1, cu preţul de pornire a licita-
tiei este de 470.242,50 lei (fara TVA)
( 50% din valoarea de evaluare). 
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 

24.03.2016, ora 15.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din iași, str.  Vasile Lupu Nr. 43, 
Jud. Iași, în data de 25 martie 2016 
orele 15.00, și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 29.04.2015. Adju-
decarea se va face în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de 
organizare și desfășurare a licitaţiei. 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi 
ţinut la plata preţului de adjudecare 
in termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare și desfăsurare 
a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul 
de incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata in 
contul indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la 
sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iași, str. Vasile Lupu nr. 43,  
jud. Iași, până la data de 24.03.2016 
ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: la telefoanele: 0232/240.890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l S.C. BIT-MAD SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare indivi-
dual sau in bloc  a bunurilor mobile, 
respectiv Echipamente electrice, 
evaluate la 798EUR+TVA (80% din 
valoarea de evaluare). Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui 
fapt până la data de 24.03.2016, ora 
15.00, la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iași. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
Str.  Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în 
data de 25 martie 2016 orele  15.00, 
și se va desfășura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
02.02.2016. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de organizare și desfășu-
rare a licitaţiei. Regulament ce poate 
fi consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare și 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul indicat 
de lichidator. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichida-
torului judiciar din mun. Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iași, până la 
data de 24.03.2016 ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: la tele-
foanele: 0232/240.890; 0742/109890, 
Fax 0232/240890.

l Anunţ: a) privind organizarea 
licitaţiei intermediare pentru 
vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior și masă lemnoasă fasonată 
pentru producţia anului 2016; Orga-
nizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Argeș, str. Trivale nr. 82, Mun. 
P i t e ș t i ,  j u d .  A r g e ș , -
tel.0248/213434;fax 0248/214099 , 
e-mail office@silvapit.ro.Data și ora 
desfășurării licitaţiei: 31 martie 2016, 
ora 10.00.  Locul desfășurării licita-
ţiei: Sala de ședinte a Direcţiei 
Silvice Argeș, strada Trivale, nr. 8 , 
Pitești, Judeţul Argeș. Tipul licita-
ţiei: licitaţie publică cu strigare. Lici-

taţia este organizată și se va 
desfășura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i  n r. 
924/2015 cu modificările și comple-
tările ulterioare. Data și ora organi-
zării preselecţiei: 28 martie 2016 , ora 
10.00. Data și ora-limită până la care 
poate fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie și înscrierea la licitaţie: 25 
martie 2016, ora 14.30 . Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei și pasul de licitare 
pentru fiecare partidă sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe site-ul 
www.rosilva.ro.  Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie 18353 m3,   din care pe 
natură de produse:  produse princi-
pale: 11032  (m3);  produse secun-
dare: 7282 (m3); produse de igiena: 0 
(m3);   produse accidentale: 39 
(m3); și, respectiv, pe specii și grupe 
de specii: rășinoase: 3743 (m3);fag:  
10643 (m3);  - stejari: 1100 (m3); 
diverse tari: 1996 (m3); diverse moi: 
871 (m3).  Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 
5832.21 m3, din care pe sortimente: 
- lemn pentru cherestea: 4940.26 
(m3);   lemn rotund de foioase și 
rășinoase pentru construcţii: 523.95 
(m3); lemn de foc: 368 (m3); și, 
respectiv, pe specii și grupe de specii: 
rășinoase: 1314.39 (m3);   fag: 
4000.36 (m3);  stejar, gorun: 165.16 
(m3) ;   -  cer,  gârn i ţă :  57 .92 
(m3);  salcâm: 15.86 (m3);   cireș: 
74.32 (m3); paltin: 127.7 (m3); - tei: 2 
(m3);  plop: 23.73 (m3); diverse tari: 
44.17 (m3); diverse moi: 6.6 (m3). 
Masa lemnoasă pe picior si fasonata 
oferită spre vânzare de la O.S. 
Aninoasa, Cotmeana, Curtea de 
Arges, Domnesti, Musatesti, Suici, 
Vidraru provine din fondul forestier 
proprietate publică a statului, certi-
ficat în sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC).  Masa lemnoasă pe 
picior si fasonata oferită spre 
vânzare de la O.S. Campulung, 
Costesti, Pitesti si Topoloveni 
provine din fondul forestier proprie-
tate publică a statului, necertificat în 
sistemul Forest Stewardship Council 
(FSC). Masa lemnoasă pe picior si 
fasonata  rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei  nu se poate adju-
deca prin negociere, in aceeasi zi, în 
condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament și de alte reglementări în 
vigoare . Caietele de sarcini pot fi 
procurate de la sediul Directiei 
Silvice Arges începând cu data de: 
22.03. 2016. Alte informaţii privind 
organizarea și desfășurarea licita-
ţiei: Pentru participarea la licitatie, 
solicitantul trebuie să depună, ante-
rior datei preselecţiei, o cerere de 
înscriere la licitaţie, la care trebuie să 
anexeze următoarele documente, în 
copie, certificate pentru conformitate 
cu originalul de către reprezentantul 
legal al operatorului economic: a) 
actul constitutiv al operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici; b) documentul de înregis-
trare a operatorului economic/
grupului de operatori economici la 
oficiul registrului comerţului sau, 
după caz, documentul echivalent de 
înregistrare, în cazul operatorilor 
economici /grupurilor de operatori 
economici străini;  c) certificatul 
constatator privind operatorul 
economic /grupul de operatori 
economici, eliberat de oficiul regis-
trul comerţului, prin serviciul online 
Info Cert, cu cel mult 15 zile calen-
daristice înainte de data preselecţiei ( 
certificatul constatator se poate 
obtine accesand adresa: https://
portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/
appmanager/myONRC/
signup?p=infoCert#s4 d) declaraţia 
pe propria răspundere a reprezen-
tantului legal al operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici că nu are datorii restante 
faţă de administratorii fondului 

forestier proprietate publică a 
statului;   e) certificatul de atestare 
pentru lucrări de exploatare fores-
tieră al operatorului economic/
grupului de operatori economici, 
valabil și cu anexa acestuia comple-
tată la zi, sau documentul similar 
recunoscut/echivalat de autoritatea 
de resort din România, în cazul 
operatorilor economici/grupurilor de 
operatori economici străini; f) decla-
raţia pe propria răspundere a repre-
zentantului legal al operatorului 
economic privind apartenenţa/
neapartenenţa la un grup de opera-
tori economici, așa cum este definit 
la art. 1 lit. e) din HG 924/2015;  g)
declaraţia pe propria răspundere a 
reprezentantului legal al operato-
rului economic/grupului de operatori 
economici privind capacitatea 
proprie de procesare pentru opera-
torii economici care cumpara masa 
lemnoasa in conditiile art.7 din HG 
924/2015;   h) atestarea capacitatii de 
industrializare a lemnului fasonat 
pentru producatorii din industria 
mobilei conform art.71 alin (2) din 
HG 924/2015.  Documentele prevă-
zute mai sus se depun la registratura 
Directiei Silvice Arges sau se pot 
trimite prin poștă, fax (la nr. 
0248214099) sau prin poșta electro-
nică în format pdf (la adresele 
fond@silvapit.ro, office@pitesti.
rosilva.ro, office@silvapit.ro), până 
c e l  m a i  t â r z i u  l a  d a t a  d e 
25.03.2016,ora 14.30.Operatorii 
economici/grupurile de operatori 
economici care nu au sediul în 
România depun documentele de 
înscriere la licitaţie atât în limba 
oficială a ţării de origine, cât și 
traduceri oficiale ale acestora în 
limba română.  Neîncheierea 
contractului de vânzare-cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate în 
termenul maxim de 10 zile lucră-
toare, stabilit prin caietul de sarcini, 
din culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă și pierderea 
garanţiei de contractare aferente.  
Rezilierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului de 
operatori economici adjudecatar, 
atrage pierderea garanţiei de 
contractare aferente, precum și a 
dreptului de  participare la licitaţie/
negociere pentru partida al cărei 
contract de vânzare -cumpărare a 
făcut obiectul rezilierii. La licitaţie se 
vor oferi și 2  grupaje de partizi la 
O.S. Pitești și O.S. Șuici evidenţiate 
în lista partizilor. Lista partizilor și 
caietul de sarcini se pot consulta la 
sediul D.S. Argeș, la sediile ocoalelor 
silvice din subordine și pe internet la 
adresa www.rosilva.ro. Pentru infor-
maţii și date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: D.S. 
Argeș-Birou Tehnic, persoană de 
contact Irinel Șușală, tel. 0731800338 
, 0248/213434, fax 0248-214099.

PIERDERI  
l Pierdut atestat taxi pe numele 
Stroilă Costinel. Se declară nul.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a debi-
toarei SC Aridana Impex  SRL cu 
sediul in Municipiul Bacau, Str. 8 
Martie   Nr. 8, Judetul Bacau, 
J04/312/1995, CUI 7711200, declara 
certificatul de inmatriculare si 
statutul/anexele pierdute/nule.

l SC CARREFOUR Romania SA, 
CUI 11588780, cu sediul in Bucu-
resti, sector 2, str. Gara Herastrau nr. 
4C declara pierdut Registrul Unic 
d e  C o n t r o l ,  s e r i a  A ,  n r. 
892572/23.08.2004 de la punctul de 
lucru situat in Municipiul Brasov, 
Calea Bucuresti nr. 107, judetul 
Brasov. Il declar nul.

l SC CLC Selectron Inter SRL, 
CUI 32050759, sediul București, 
sector 2, declarăm pierderea facturi-
erului FSI00600-FSI00650 din care 
nule de la FSI00609 LA FSI00650 și 
a chitanţierului CHSI00500-
CHSI00650 din care nule de la 
CHSI00600 la CHSI00650.

l SC CLC Selectron Vision SRL, 
CUI 32050740, Sediul București, 
sector 2, declarăm pierderea facturi-
erului FSV01100-FSV01150 din 
care nule de la FSV01112 la 
FSV01150 și a chitanţierului 
CHSV01100-CHSV01150 din care 
n u l e  d e  l a  C H S V 0 1 1 1 2  l a 
CHSV01150.

l SC CLC Selectron Service SRL, 
CUI 32050546, Sediul București, 
sector 2, declarăm pierderea facturi-
erului FSS01050-FSS01100 din care 
nule de la FSS01075, fss01082 la 
FSS01100 și a chitanţierului 
CHSS01000-CHST01050 din care 
n u l e  d e  l a  C H S S 0 1 0 7 5  l a 
CHSS01100. 

l SC CLC Selectron Tehnic SRL, 
CUI 32049436, Sediul București, 
sector 2, declarăm pierderea facturi-
erului FST01000-FST01050 din care 
nule FST01042, de la FST01045 la 
FST01050 și a chitanţierului 
CHST01000-CHST01050 din care 
nule CHST01042, de la CHST01045 
la CHST01050.

l SC CLC Selectron SRL, CUI 
3265819, Sediul București, sector 2, 
declarăm pierderea facturierului 
SCLC33886-SCLC33935 din care 
n u l e  d e  l a  S C L C 3 3 9 2 8  l a 
SCLC33935 și a chitanţierului 
CHCLC33886-CHCLC33935 din 
care nule de la CHCLC33928 la 
CHCLC33935.

l Ion D. Anghel P.F.A. sediul profe-
sional sat Siliștea Snagovului, com. 
Gruiu, intr. Melodiei, nr.3, jud. Ilfov, 
C . U . I .  3 1 8 2 5 4 7 4 , 
F23/494/13.06.2013, declar pierdut 
(nul) Certificat de înregistrare seria 
B nr. 2750179.

l Declar pierdute (nule) următoa-
rele: -Declaraţie pentru instalare 
aparat taxat cu nr. 09487 Microsif; 
-Carte intervenţie pentru aparat 
taxat taxi 9487 Microsif; -nr. ordine 
D.G.F.P. -2007, MB- 0253064785.

l Firma Mirogal S.R.L., cu sediul în 
Mun. Craiova, str. Nicolae Titulescu 
nr. 65, jud. Dolj, cu J16/2023/2006, 
C.U.I. 19169923, pierdut certificat 
de înregistrare, îl declar nul.

DECESE

ANUNȚURI


