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OFERTE SERVICIU
Casa de Asigur`ri de S`n`tate Ialomi]a, cu sediul \n Slobozia,
Str. Matei Basarab nr. 175 organizeaz` concurs la data de
10.03.2015-proba scris` pentru ocuparea postului vacant de:
1. Consilier, grad profesional superior. Compartiment Rela]ii
cu Furnizorii. Studii Superioare de lung` durat`, \n domeniul
[tiin]elor economice. Vechime minim` \n specialitatea studi-
ilor necesare exercit`rii func]iei publice – 9 ani. Cuno[tin]e
operare PC. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la telefon 0243-
231.665, sau la sediul CAS Ialomi]a din Municipiul Sobozia,
Str. Matei Basarab Nr. 175.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonan]a de
Urgen]` a Guvernului nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Eu-
ropene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15–17, sect. 1, orga-
nizeaz` în data de 18 februarie 2015, ora 10,00 (proba scris`),
concurs de recrutare pentru ocuparea urm`toarei func]ii
publice vacante de: -consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior la Serviciul Informare, Comunicare [i Evaluare din cadrul
Direc]iei Generale Autoritatea de Management pentru Pro-
gramul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Condi]iile de participare [i de desf`[urare a concursului, bib-
liografia [i alte informa]ii necesare sunt afi[ate la sediul in-
stitu]iei [i pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs
se depun în termen de 8 zile de la data public`rii prezentu-
lui anun], la sediul ministerului.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, Ministerul Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale anun]` scoaterea la concurs a func]iei
publice de execu]ie vacant` de referent debutant– Compar-
timentul Statistic` Agricol`– Direc]ia Organiz`ri de Pia]` în
Sectorul Vegetal- Direc]ia General` Politici Agricole [i Strate-
gii, în data de 09.03.2015 proba scris`, astfel: Direc]ia Gen-
eral` Politici Agricole [i Strategii- Direc]ia Organiz`ri de Pia]`
în Sectorul Vegetal- Compartimentul Statistic` Agricol`: 1
func]ie public` vacant` de referent debutant. Condi]ii speci-
fice: -Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplom` de bacalaureat; -Cuno[tin]e operare calculator.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs în termen de 20 zile, de la data public`rii.
Bibliografia, condi]iile specifice de participare precum [i
actele solicitate candida]ilor pentru dosarul de înscriere vor
fi afi[ate la sediul institu]iei din B-dul. Carol I nr.24, sector 3
Bucure[ti [i vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro.
Concursul va avea loc la sediul M.A.D.R.. 

Prim`ria Comunei Suhaia, cu sediul în localitatea Suhaia, str.
{oseaua Dun`rii, nr.220, jude]ul Teleorman organizeazã con-
curs pentru ocuparea func]iei contractuale vacante, de:
Agent Paz`- 1 post conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desf`[ura astfel: -Proba scris` în data de 2 martie 2015, ora
10.00; -Proba interviu în data de 3 martie 2015, ora 10.00. Pen-
tru participarea la concurs candida]ii trebuie s` îndeplin-
easc` urm`toarele condi]ii: -minim 10 clase; -este atestat
profesional, prin absolvirea unor cursuri de calificare, cu du-
rata minim` de 90 de zile, contra cost, organizate de Jan-
darmeria Român`, Serviciul de Protec]ie [i Paz`, corpurile
gardienilor publici sau societ`]ile specializate de paz` [i pro-
tec]ie, precum [i de alte persoane juridice care au înscris în

obiectul de activitate aceast` presta]ie, avizate de Ministerul
de Interne; -vechime în profesie 5 ani. Candida]ii vor depune
dosarele de participare la concurs pân` la data de: 20 febru-
arie 2015, ora 14.00 la sediul Prim`riei Suhaia, Str.[oseaua
Dun`rii, nr.220, jude]ul Teleorman. Rela]ii suplimentare la
sediul: Prim`riei Suhaia, Str.Soseaua Dun`rii, nr.220, Jude]ul
Teleorman, persoan` de contact: L`p`dat Nela-Mirela, tele-
fon: 0247.451.100, fax: 0247.451.474, E-mail:
suhaia_tr@yahoo.com.

Anun] privind ocuparea prin examen/concurs pe perioad`
determinat` a unei func]ii contractuale de execu]ie tempo-
rar vacante (pe perioada concediului medical) de muncitor
calificat I(buc`tar) în cadrul Gr`dini]ei cu Program Prelungit
Nr.1 „C`su]a Piticilor” Horezu. În temeiul prevederilor art. 7
din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor gen-
erale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunz`tor func]iilor contractuale [i a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar pl`tit din fon-
duri publice, aprobat prin Hot`rârea Guvernului nr. 286/2011,
Gr̀ dini]a cu program prelungit Nr. 1 „C`su]a Piticilor” Horezu,
cu sediul în ora[ul Horezu, str. Unirii nr.30 organizeaz` con-
curs pentru ocuparea pe perioada determinat` a unei func]ii
contractuale de execu]ie temporar vacante (pe perioada con-
cediului medical) respectiv muncitor calificat I (buc`tar) ast-
fel: Data desf`[ur`rii concursului: 23.02.2015; -selec]ia
dosarelor: 16.02.2015-proba practic` în data de: 23.02.2015,
ora 10:00. Dosarele de înscriere  se pot depune la sediul in-
stitu]iei, compartimentul contabilitate în perioada
06.02.2015-13.02.2015 între orele 08:00-14:00. Rezultatele
selec]iei dosarelor se vor afi[a la avizierul din cadrul
institu]iei, în data de 16.02.2015. Condi]ii de participare la con-
curs: - Muncitor calificat I (buc`tar); -Nr.posturi: 1; -Nivel
studii: Medii ; -Vechime: 1 an în domeniu. Condi]ii specifice
de participare la concurs: -s` de]in` diplome sau/[i atestate
de calificare pentru buc`tar. Rela]ii suplimentare la telefon:
0250-860.730. Persoan` de contact: Tudor M`d`lina.

Prim`ria comunei Ciorani, jude]ul Prahova, organizeaz` con-
curs pentru ocuparea urm`toarelor func]ii publice de
execu]ie vacante: -1 inspector, clasa I, grad profesional debu-
tant din cadrul biroului contabilitate. Condi]ii generale: Can-
dida]ii trebuie s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute de art.54
din Legea nr.188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici,
rerepublicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.
Condi]ii specifice: -studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent în domeniul
[tiin]elor economice. -1 poli]ist local principal, clasa III.
Condi]ii generale: Candida]ii trebuie s` îndeplineasc`
condi]iile prev`zute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul func]ionarilor publici, rerepublicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. Condi]ii specifice: -studii medii ab-
solvite cu diplom` de bacalaureat; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice- 5 ani. Concursul
se organizeaz` la sediul Prim`riei comunei Ciorani, la data
de 10.03.2015, ora 10.00 -proba scris` [i la data de 12.03.2015,
ora 10.00 -interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul Prim`riei comunei Ciorani, jude]ul  Prahova, în ter-
men de 20 de zile de la data public`rii anun]ului în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul Prim`riei comunei Ciorani,

jude]ul Prahova. Dosarul de înscriere la concurs trebuie s`
con]in` în mod obligatoriu documentele prev`zute la art.49
din H.G. nr.611/2008, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare. Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia sta-
bilit` se afi[eaz` la sediul Prim`riei comunei Ciorani, jude]ul
Prahova. Rela]ii suplimentare la telefon 0244/462.025. 

Subscrisa Direc]ia Sanitar` Veterinar` [i pentru Siguran]a Al-
imentelor Olt, prin reprezentant legal Bolborea Veronel-di-
rector executiv, cu sediul în Slatina, str. T.Vladimirescu, nr.
171-173, CIF 4286410, contul nr. RO95TREZ506502201X009372,
deschis la Trezoreria municipiului Slatina, organizeaz` con-
curs pentru ocuparea unor posturi contractuale pe perioada
determinat` vacan]e din cadrul structurilor apar]inând
Direc]iei Sanitare Veterinare [i pentru Siguran]` Alimentelor
Olt, dup` cum urmeaz`: OG nr.42/ 2004 privind organizarea
activit`]ii sanitar-veterinare [i pentru siguran]a alimentelor,
aprobat` cu modific`ri [i complet`ri prin Legea nr. 215/2004,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare: -un post de inginer
chemist; -dou` posturi de tehnician veterinar IA. Ordinul nr.
64/ 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind organizarea [i desf`[urarea activit`]ii de control ofi-
cial sanitar-veterinar efectuat de c`tre personalul de special-
itate în unit`]ile care produc alimente de origine animal`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare: -dou` posturi de
medic veterinar I; - un post de asistent veterinar I. Ordinul nr.
113/ 2008 privind aprobarea Instruc]iunilor pentru organi-
zarea [i desf`[urarea activit`]ii de control oficial în unit`]ile
de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare [i
comercializare a produselor [i subproduselor alimentare de
origine nonanimala: -patru posturi de inginer I. Concursul va
avea loc la sediul Direc]iei Sanitare Veterinare [i pentru Sig-
uran]a Alimentelor Olt, din mun. Slatina, str. T. Vladimirescu,
nr. 171-173, jud. Olt, în data de 3 martie 2015 ora 10:00 proba
scris` [i 6 martie 2015 ora 10:00 interviul. Rezultatele
select`rii dosarelor se afi[eaz` în data de 19.02.2015 la sediul
DSVSA Olt [i pe pagina de internet a institu]iei. Rezultatele
la proba scris` se afi[eaz` în data de 3.03.2015 la sediul
DSVSA Olt [i pe pagina de internet a institu]iei. Rezultatele
la proba interviu se afi[eaz` în data 6.03.2015 la sediul DSVSA
Olt [i pe pagina de internet a institu]iei. Candida]ii
nemul]umi]i pot depune contesta]ie în termen de cel mult
o zi lucr`toare de la data afi[`rii rezultatului selec]iei
dosarelor, respectiv de la data afi[`rii rezultatului probei
scrise [i a interviului. Solu]ionarea contesta]iilor se face în

termen de o zi lucr`toare de la expirarea termenului de
depunere a contesta]iilor. Rezultatele finale se afi[eaz` în
data de 10.03.2015 la sediul DSVSA Olt [i pe pagina de inter-
net a institu]iei. Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune pân` la data de 18.02.2015, la sediul Direc]iei San-
itare Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor Olt, din
mun. Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 171-173, jud. Olt. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie s` con]in` în mod obligato-
riu: a) cerere de înscriere la concurs adresat` conduc`toru-
lui autorit`]ii sau institu]iei publice organizatoare; b) copia
actului de identitate; c) copiile documentelor care s` ateste
nivelul studiilor [i ale altor acte care atest` efectuarea unor
specializ`ri, precum [i copiile documentelor care atest` în-
deplinirea condi]iilor specifice ale postului; d) carnetul de
munc` sau, dup` caz, adeverin]ele care atest` vechimea în
munc` sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judi-
ciar sau o declara]ie pe propria r`spundere c` nu are an-
tecedente penale care s`-l fac` incompatibil cu func]ia
pentru care candideaz`; f) adeverin]` medical` care s` at-
este starea de s`n`tate corespunz`toare eliberat` cu cel mult
6 luni anterior derul`rii concursului de c`tre medicul de fam-
ilie al candidatului sau de c`tre unit`]ile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae. Adeverin]a care atest` starea de s`n`tate
con]ine, în clar, num`rul, data, numele emitentului [i cali-
tatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
S`n`t`]ii. În cazul depunerii declara]iei pe propria r`spun-
dere c` nu are antecedente penale care s`-l fac` incompati-
bil cu func]ia pentru care candideaz`, candidatul declarat
admis la selec]ia dosarelor, care a depus la înscriere o de-
clara]ie pe propria r`spundere c` nu are antecedente penale,
are obliga]ia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu pân` la dat` desf`[ur`rii
primei probe a concursului.. Actele prev`zute la lit. b) - d) vor
fi prezentate [i în original în vederea verific`rii conformit`]ii
copiilor cu acestea. Candida]ii trebuie s` îndeplineasc`
urm`toarele condi]ii: a) au cet`]enia român`, cet`]enie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
apar]inând Spa]iului Economic European [i domiciliul în
România; b) cunosc limba român`, scris [i vorbit; c) au vârsta
minim` reglementat` de prevederile legale; d) au capacitate
deplin` de exerci]iu; e) au o stare de s`n`tate
corespunz`toare postului pentru care candideaz`, atestat`
pe baza adeverin]ei medicale eliberate de medicul de fami-
lie sau de unit`]ile sanitare abilitate; f) îndeplinesc condi]iile
de studii [i, dup` caz, de vechime sau alte condi]ii specifice
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potrivit cerin]elor postului scos la concurs; g) nu au fost con-
damna]i definitiv pentru s`vâr[irea unei infrac]iuni contra
umanit`]ii, contra statului ori contra autorit`]ii, de serviciu
sau în leg`tur` cu serviciul, care împiedic` înf`ptuirea
justi]iei, de fals ori a unor fapte de corup]ie sau a unei
infrac]iuni s`vâr[ite cu inten]ie, care ar face-o incompatibil`
cu exercitarea func]iei, cu excep]ia situa]iei în care a inter-
venit reabilitarea. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea a dou` pos-
turi contractuale vacan]e de medic veterinar I. Ordinul nr.
64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind organizarea [i desf`[urarea activit`]ii de control ofi-
cial sanitar-veterinar efectuat de c`tre personalul de special-
itate în unit`]ile care produc alimente de origine animal`,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; OG nr. 42/2004
privind organizarea activit`]ii sanitar-veterinare [i pentru sig-
uran]a alimentelor, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
HG nr. 1415/2009 privind organizarea [i func]ionarea Au-
torit`]ii Na]ionale Sanitare Veterinare [i pentru Siguran]` Al-
imentelor [i a unit`]ilor din subordinea acesteia, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; Legea nr. 477/2004
privind Codul de conduit` a personalului contractual din au-
torit`]ile [i institu]iile publice, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare; Regulamentul CE 882/2004 privind controalele
oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit`]ii
cu legisla]ia privind hran` pentru animale [i produse ali-
mentare [i cu normele de s`n`tate animal` [i de bun`stare
a animalelor; Regulamentul CE 852/2004 privind igien` pro-
duselor alimentare; Regulamentul CE nr. 853/2004 de sta-
bilire a unor norme specifice de igien` care se aplic`
alimentelor de origine animal`; Regulamentul CE nr.
854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a
controalelor oficiale privind produsele de origine animal`
destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 139/83din 25.06.2004, cu amenda-
mentele ulterioare; Ordinul Pre[edintelui ANSVSA nr.
180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind protec]ia animalelor în timpul sacrific`rii [i uciderii;
Ordinul Pre[edintelui ANSVSA nr. 10/2008 privind aprobarea
Normei sanitare veterinare care stabile[te procedura pentru
marcarea [i certificarea sanitar̀  veterinar̀  a c`rnii proaspete
[i marcarea produselor de origine animal` destinate con-
sumului uman, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor
[i a cerin]elor generale ale legisla]iei alimentare, de instruire
a Autorit`]ii Europene pentru Siguran]a Alimentar` [i de sta-
bilire a procedurilor în domeniul siguran]ei produselor ali-
mentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare;
Condi]ii de participare la concurs: - studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`; respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`, sau echiva-

lent`, în domeniul medicin` veterinar`, specializarea medi-
cin` veterinar` pentru posturile de medic veterinar I; -
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocup`rii pos-
turilor: - minim 9 ani pentru posturile de medic veterinar I.
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea unui post contractual vacant
de asistent veterinar I. Ordinul nr. 64/2007 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind organizarea [i
desf`[urarea activit`]ii de control oficial sanitar-veterinar
efectuat de c`tre personalul de specialitate în unit`]ile care
produc alimente de origine animal`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; OG nr. 42/2004 privind organizarea ac-
tivit`]ii sanitar-veterinare [i pentru siguran]` alimentelor, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare; HG nr. 1415/2009
privind organizarea [i func]ionarea Autorit`]ii Na]ionale San-
itare Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor [i a unit`]ilor
din subordinea acesteia, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit` a per-
sonalului contractual din autorit`]ile [i institu]iile publice,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; 

Regulamentul CE 882/2004 privind controalele oficiale efec-
tuate pentru a asigura verificarea conformit`]ii cu legisla]ia
privind hran` pentru animale [i produse alimentare [i cu
normele de s`n`tate animal` [i de bun`stare a animalelor;
Regulamentul CE 852/2004 privind igien` produselor ali-
mentare; 

Regulamentul CE nr. 853/2004 de stabilire a unor norme
specifice de igien` care se aplic` alimentelor de origine an-
imal`; Regulamentul CE nr. 854/2004 de stabilire a
normelor specifice de organizare a controalelor oficiale
privind produsele de origine animal` destinate consumu-
lui uman,publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L 139/83din 25.06.2004, cu amendamentele ulterioare; Or-
dinul Pre[edintelui ANSVSA nr. 180/2006 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind protec]ia animalelor în
timpul sacrific`rii [i uciderii; Regulamentul (CE) nr.
178/2002/CE de stabilire a principiilor [i a cerin]elor gen-
erale ale legisla]iei alimentare, de instruire a Autorit`]ii Eu-
ropene pentru Siguran]` Alimentar` [i de stabilire a
procedurilor în domeniul siguran]ei produselor alimentare,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1
februarie 2002, cu amendamentele ulterioare; Condi]ii de
participare la concurs: - studii universitare de scurt` durata
absolvite cu diplom` sau echivalent`, în domeniul medi-
cin` veterinar`, pentru postul de asistent veterinar I; -
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocup`rii postu-
lui: - minim 9 ani pentru postul de asistent veterinar I. BIB-
LIOGRAFIE pentru ocuparea a patru posturi contractuale
vacan]e de inginer I. Ordinul nr.113/2008 privind aprobarea
Instruc]iunilor pentru organizarea [i desf`[urarea activit`]ii
de control oficial în unit`]ile de prelucrare, procesare, de-
pozitare, transport, valorificare [i comercializare a pro-

duselor [i subproduselor alimentare de origine nonanimala;
OG nr. 42/2004 privind organizarea activit`]ii sanitar-vet-
erinare [i pentru siguran]` alimentelor, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; HG nr. 1415/2009 privind organi-
zarea [i func]ionarea Autorit`]ii Na]ionale Sanitare Vet-
erinare [i pentru Siguran]` Alimentelor [i a unit`]ilor din
subordinea acesteia, cu modific`rile [i complet`rile ulte-
rioare; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit` a per-
sonalului contractual din autorit`]ile [i institu]iile publice,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Regulamentul CE
852/2004 privind igien` produselor alimentare; Regula-
mentul (CE) nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor [i a
cerin]elor generale ale legisla]iei alimentare , de instruire a
Autorit`]ii Europene pentru Siguran]` Alimentar` [i de sta-
bilire a procedurilor în domeniul siguran]ei produselor ali-
mentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare;
Condi]ii de participare la concurs: -studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`; respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`, sau echiva-
lent`, în domeniul produselor alimentare, pentru posturile
de inginer I; - vechimea în specialitatea studiilor necesare
ocup`rii posturilor: - minim 9 ani pentru posturile de inginer
I. BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea unui post contractual va-
cant de inginer chemist. Ordinul nr. 64/2007 pentru apro-
barea Normei sanitare veterinare privind organizarea [i
desf`[urarea activit`]ii de control oficial sanitar-veterinar
efectuat de c`tre personalul de specialitate în unit`]ile care
produc alimente de origine animal`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; OG nr. 42/2004 privind organizarea ac-
tivit`]ii sanitar-veterinare [i pentru siguran]` alimentelor,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; HG nr. 1415/2009
privind organizarea [i func]ionarea Autorit`]ii Na]ionale
Sanitare Veterinare [i pentru Siguran]` Alimentelor [i a
unit`]ilor din subordinea acesteia, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind Codul de con-
duit` a personalului contractual din autorit`]ile [i
institu]iile publice, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
Ordinul nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei sanitare vet-
erinare privind metodologia de prelevare, prelucrare pri-
mar`, ambalare [i transport al probelor destinate
examenelor de laborator în domeniul s`n`t`]ii animalelor;
Ordinul nr. 13/2005 privind aprobarea Normei sanitare vet-
erinare [i pentru siguran]` alimentelor ce stabile[te regulile
pentru prelevare de probe de produse de origine animal`
pentru examenul de laborator; Regulamentul CE 882/2004
privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura veri-
ficarea conformit`]ii cu legisla]ia privind hran` pentru ani-

male [i produse alimentare [i cu normele de s`n`tate ani-
mal` [i de bun`stare a animalelor; HG nr. 1156/2013 pentru
aprobarea ac]iunilor sanitar-veterinare cuprinse în Progra-
mul ac]iunilor de supraveghere, prevenire, control [i eradi-
care a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale
la om, protec]ia animalelor [i protec]ia mediului, de identi-
ficare [i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor
[i ecvideelor, a ac]iunilor prev`zute în Programul de
supraveghere [i control în domeniul siguran]ei alimentelor,
precum [i a tarifelor aferente acestora; Ordinul nr. 29 / 2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Pro-
gramului ac]iunilor de supraveghere, prevenire, control [i
eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la an-
imale la om, protec]ia animalelor [i protec]ia mediului, de
identificare [i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor,
caprinelor [i ecvideelor, precum [i a Normelor metodolog-
ice de aplicare a Programului de supraveghere [i control în
domeniul siguran]ei alimentelor; Regulamentul CE
852/2004 privind igien` produselor alimentare; Regula-
mentul CE nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice
de igien` care se aplic` alimentelor de origine animal`;
Condi]ii de participare la concurs: - studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`; respectiv studii superioare de
lung` durata, absolvite cu diplom` de licen]`, sau echiva-
lent`, în domeniul chimie, specializarea inginerie chimic`
pentru postul de inginer chimist; - vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocup`rii postului de inginer chimist: -
minim 9 ani pentru postul de inginer chimist. BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea a dou` posturi contractuale vacan]e de
tehnician veterinar IA. Ordinul nr. 64/2007 pentru apro-
barea Normei sanitare veterinare privind organizarea [i
desf`[urarea activit`]ii de control oficial sanitar-veterinar
efectuat de c`tre personalul de specialitate în unit`]ile care
produc alimente de origine animal`, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; OG nr. 42/2004 privind organizarea ac-
tivit`]ii sanitar-veterinare [i pentru siguran]` alimentelor,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; HG nr. 1415/ 2009
privind organizarea [i func]ionarea Autorit`]ii Na]ionale
Sanitare Veterinare [i pentru Siguran]a Alimentelor [i a
unit`]ilor din subordinea acesteia, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind Codul de con-
duit` a personalului contractual din autorit`]ile [i
institu]iile publice, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare;
HG nr. 1156/2013 pentru aprobarea ac]iunilor sanitar-vet-
erinare cuprinse în Programul ac]iunilor de supraveghere,
prevenire, control [i eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protec]ia animalelor [i
protec]ia mediului, de identificare [i înregistrare a bovinelor,



anun}uri

suinelor, ovinelor, caprinelor [i ecvideelor, a ac]iunilor
prev`zute în Programul de supraveghere [i control în dome-
niul siguran]ei alimentelor, precum [i a tarifelor aferente
acestora; Ordinul nr. 29/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului ac]iunilor de
supraveghere, prevenire, control [i eradicare a bolilor la an-
imale, a celor transmisibile de la animale la om, protec]ia
animalelor [i protec]ia mediului, de identificare [i înregis-
trare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor [i ecvideelor,
precum [i a Normelor metodologice de aplicare a Progra-
mului de supraveghere [i control în domeniul siguran]ei al-
imentelor; Ordinul nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelu-
crare primar`, ambalare [i transport al probelor destinate
examenelor de laborator în domeniul s`n`t`]ii animalelor;
Condi]ii de participare la concurs: - studii liceale absolvite
cu diplom` sau echivalent`, în domeniul veterinar, pentru
postul de tehnician veterinar IA; - vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocup`rii posturilor de tehnician veterinar
IA: - minim 9 ani pentru posturile de tehnician veterinar IA.
Persoan` de contact din cadrul institu]iei este doamna Ili-
escu Mihaela, telefon: 0372/753837. Director Executiv dr. Bol-
borea Veronel.  

Centrul Na]ional de Formare Profesional` a Personalului Pro-
priu cu sediul în Râ[nov, Str. Câmpului, nr.1, lude]ul Bra[ov,
scoate la concurs, în zilele de 17.02.2015 (proba scris`) [i
19.02.2015 (interviul), la sediul centrului urm`torul post tem-
porar vacant: consilier clasa I, grad profesional superior,
Compartiment Formare Profesional`. Condi]ii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice
de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de specialitate –
studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respec-
tiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: mini-
mum 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet
– nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului: 17.02.2015 – ora 09:00 – proba
scris`; 19.02.2015 – ora 12:00 – interviul. |nscrierile se fac în
termen de 8 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul CNFPPP.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Dâm-
bovi]a cu sediul în Târgovi[te, Str. Tudor Vladimirescu, nr.1A,
scoate la concurs, în zilele de 09.03.2015 (proba scris`) [i
11.03.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post va-
cant: Inspector clasa I, grad profesional superior,  Compar-
timent Monitorizare Proiecte Finan]ate din FSE. Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire de speciali-
tate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor
economice; Vechime minim` în specialitatea studiilor nece-
sare exercit`rii func]iei publice:9 ani; Cuno[tin]e în dome-
niul proiectelor FSE; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozi-
tate. Programul concursului: 09.03.2015 – ora 09;00 –
proba scris` 11.03.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Dâm-
bovi]a.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Ilfov
cu sediul în Bucure[ti, Str. Ruginoasa, nr.4,sector 4 , scoate
la concurs, în zilele de 10.03.2015 (proba scris`) [i 12.03.2015
(interviul), la sediul agen]iei urm`torul post vacant: refer-
ent clasa I, grad profesional superior, Compartimentul În-
registrare [omeri. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii medii
absolvite cu diplom` de bacalaureat; Vechime în speciali-
tate: minimum 9 ani; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozi-
tate. Programul concursului: 09.03.2015 – ora 09:00 –
proba scris`; 11.03.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Vrancea.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc`
Vrancea cu sediul în Foc[ani, B-dul Unirii, nr.53A, scoate la
concurs, în zilele de 09.03.2015 (proba scris`) [i 11.03.2015
(interviul), la sediul agen]iei urm`torul post vacant: refer-
ent clasa I, grad profesional superior, Compartimentul În-
registrare [omeri. Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de specialitate – studii medii
absolvite cu diplom` de bacalaureat; Vechime în speciali-
tate: minimum 9 ani; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozi-
tate. Programul concursului: 09.03.2015 – ora 09:00 –
proba scris`; 11.03.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile
se fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului
în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Vrancea.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Satu
Mare cu sediul în Satu Mare, Str. Ion Ghica, nr.36, scoate la
concurs, în zilele de 11.03.2015 (proba scris`) [i 13.03.2015
(interviul), la sediul agen]iei urm`torul post vacant: inspec-
tor clasa I, grad profesional asistent,  Punct de Lucru Ardud.

Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire de
specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime
minim` în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice:1 an; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate
de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozi-
tate; Programul concursului: 11.03.2015 – ora 09:00 – proba
scris`; 13.02.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac
în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Mon-
itorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Satu Mare.

PRESTåRI SERVICII
Realiz`m manual m`r]i[oare ceramice. Distribuim în toata
]ara. M`r]isoarele pot fi personalizate! 0741.123.776, www.fes-
tart.ro

Expert contabil, consultant fiscal, ofer servicii de eviden]`
contabil` complet`: declara]ii, balan]`, bilan], salarizare,
resurse umane, expertize, certificare bilan], bilan] de lichi-
dare, refacere eviden]e; leeafincont@yahoo.com; www.ex-
pertcontabil-contabilitate.ro; Tel.:-0722.384.543.

VÅNZåRI DIVERSE

Carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel 0761 674 276. 

VÅNZåRI CASE

CITA}II
Goroftei Irina-Daniela cu ultimul domiciliu cunoscut \n Mun.
Or`[tie, str. Pricazului, bl. 40, sc. D, et. 1, ap. 65, jud. Hune-
doara, este citat \n calitate de p~r~t, \n Dosar nr. 148/272/2014
aflat pe rolul Judec`toriei Or`[tie, la data de 17.02.2015, cam-
era aala 1, ora 09:00, \n proces cu SC Infinity SRL Ploie[ti, \n
calitate de reclamant, pentru Fond – preten]ii.

Reclamantii: Pi[leag Anca – Laura [i Pi[leag Costinel-Ciceroni
solicit` chemarea în judecat` a pârâ]ilor: Oarg` Simona [i
Mazza Cristian, pentru solu]ionarea Dosarului nr.
11122/278/2013 la Judec`toria Petro[ani având ca obiect ie[ire
din indiviziune, pentru data de 12.02.2015 ora 10:30.

Se citeaz` Sîngeorzan Flore [i Sîngeorzan Florian în calitate
de pârâ]i în dosar nr. 3055/265/2011 al Judec`toriei N`s`ud,
în proces cu Le[an Florea, având ca obiect uzucapiune, suc-
cesiune [i partaj, cu termen la 26.02.2015

Se citeaz` pârâ]ii Steliac Viorica, Radu Elena [i Be[u]i
M`rioara în calitate de pârâ]i în dosar nr. 1732/265/2010* al
Judec`toriei N`s`ud, în proces cu Pop Irina Violeta, având ca
obiect succesiune, validare contract de vânzare-cump`rare,
cu termen la 03.03.2015

Se citeaz` pârâ]ii Scridon Ilarion, Scridon Emil, Iloaie Grigore
c`s. cu Timoc Ioana, Ilie[ Peter, Ilie[ Maxim, Ilie[ Ana, Ilie[
Ianka, Nechiti Mihai, Ilie[ Domnica, Ilie[ Rakhel c`s. cu Palage
Ioan, Istrate Adrian în dosar nr. 1398/265/2010 al Judec`to-
riei N`s`ud, în proces cu Scridon Larion, având ca obiect suc-
cesiune cu termen de judecat` la 26.03.2015

Sarafim Ioan domiciliat în sat Movileni, com. Conce[ti, jud.
Boto[ani, cheam` în judecat` pentru “divor]” la Judec`toria
Darabani la termenul din 10 martie 2015 pe Sarafim Mihaela
cu domiciliul în Belgia, Andvers Lageweg 300 Goboken
Antwerten 2660.

DIVERSE
Administratorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL no-
tific` creditorii cu privire la deschiderea procedurii ge -
nerale a insolven]ei prev`zut` de Legea nr. 85/2014,

împotriva debitoarei SC 3C Business & Concept Solutions
SRL cu sediul în Bucure[ti, Str. Ionel Perlea nr.8, Cl`direa B,
Cam. 4, sector 1, J40/9602/2004, CUI 16512511, în dosarul
44999/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia
a-VII-a Civil`. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii
de admitere a crean]elor asupra averii debitorului
–23.02.2015, termenul de verificare a crean]elor, de în-
tocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar de
creante –16.03.2015, termenul de definitivare a tabelului
creantelor –10.04.2015. Urm`torul termen de judecat` a
fost fixat pentru data de 23.04.2015. Pentru rela]ii:
021.318.74.25.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Neam]. Nr. 1691/04.02.2015. Invita]ie de
participare. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Neam], cu sediul în Piatra Neam], B-dul Traian nr.19 bis,
invit` practicienii în insolven]` înscri[i pe Lista practicie-
nilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal` pentru zona III, s` depun`, pân` cel târziu în
data de 13.02.2015, ora 10.00, oferte în vederea desemn`rii
practicienilor în insolven]` în dosarele de insolven]` aflate
pe rolul Tribunalului Comercial Neam], privind deb-
itoarele: SC Orbix Grup SRL, Piatra Neam], CUI 15807336;
SC Romtel Media Consulting SRL, Roman, CUI 18293469;
SC Efimex SRL, Piatra Neam], CUI 2039457; SC Bitar Costim-
pex SRL, Roman, CUI 2057410; SC Laborator de Investiga]ii
[i Analize Medicale SRL, Roznov, CUI 16812233; SC Aydos
Serv SRL, Piatra Neam], CUI 22965916; SC New Star SA, Pi-
atra Neam], CUI 6459585; SC Marco Metal SRL, Piatra
Neam], CUI 23451026. Ofertele vor fi depuse în plic închis,
pe care vor fi men]ionate urm`toarele: “Oferta pentru se-
lectarea unui practician în dosarul de insolven]` al SC. …,
a nu se deschide pân` la data de 13.02.2015, ora 11.00”,
numele/ denumirea, precum [i adresa/ sediul social [i vor
fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul
Pre[edintelui Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal`
nr. 1.009/2007 privind procedurile de selec]ie a practicie-
nilor în insolven]` agrea]i de Agen]ia Na]ional` de Admin-
istrare Fiscal`. Preciz`m c` deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 13.02.2015, ora 11.00 la sediul Administra]iei
Jude]ene a Finan]elor Publice Neam], Sala de [edin]e –
parter, data pentru care invit`m practicienii în insolven]`
care depun oferte în dosarele pentru care va fi organizat`
selec]ia, s` participe la deschiderea ofertelor.

SOMA}II
Români – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 706/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face obiec-
tul dosarului nr. 706/265/2014, reclaman]ii Scurtu Ioan [i
Scurtu Marina, ambii domicilia]i în localitatea Parva, str.
Principal`, nr. 18, jude]ul Bistri]a-N`s`ud, au solicitat con-
statarea dobândirii dreptului de proprietate, prin uzucapi-
une de c`tre pârâtul Rus George (Parva, nr. 391) [i def. Rus
Maria asupra terenurilor înscrise în CF. 401 Parva, nr. top.

2160, 2162, 2163, 2164, 2166, 2168 [i 2170 [i în CF. 104 Parva,
nr. top. 2165, 2167 [i 2169, ce alc`tuiesc 4 loturi: Lotul nr. 1 –
extravilan, suprafa]` 14665 mp, între vecinii: N – Andrei
Vasile, E – Scurtu Ioan, S – p`dure comunal` [i C`lini
Saveta, V – Scurtu Ioan [i Rus Dochia. Lotul nr. 2 – intravilan,
suprafa]` de 2557 mp, între vecinii: N – drum de exploatare,
E – drum de exploatare, S – p`dure comunal`, V – Scurtu
Ioan. Lotul nr. 3 – intravilan, suprafa]` de 6473 mp, între
vecinii: N – drum de exploatare, E – drum de exploatare, S
– drum de exploatare, V – Scurtu Ioan. Lotul nr. 4 – extrav-
ilan, suprafa]` 6791 mp, între vecinii: N – Scurtu Ioan, E –
Scurtu Ioan, S – p`dure comunal`, V – p`dure comunal`.
Potrivit sus]inerilor reclaman]ilor, antecesorii pârâtului Rus
Ioan au exercitat posesia continu`, public`, pa[nic` [i
neconturbat` asupra imobilelor mai sus descrise, înc` di-
naintea celui de-al doilea r`zboi mondial [i le-au transmis
pârâtului la c`s`toria cu Rus Maria. Termenul de 30 de ani
s-a împlinit în persoana celor din urm`. În prezent,
terenurile se afl` în posesia reclaman]ilor care au încheiat
cu Rus Ioan [i Rus Maria un antecontract de vânzare-
cump`rare în anul 2000. Prin încheierea de [edin]` din
data de 12.12.2014, în temeiul art. 1051 Cod pr. Civ., instan]a
a dispus emiterea prezentei soma]ii prin care se aduce la
cuno[tin]a tuturor persoanelor interesate dreptul de a face
opozi]ie [i de a o înainta Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar,
în termen de 6 luni de la publicarea prezentei, instan]a ur-
mând a trece la judecarea cauzei. Judec`tor Corl`]eanu
Simina. Data 22.12.2014.

România – Judec`toria N`s`ud. Dosar nr. 1285/265/2014.
Soma]ie de uzucapiune. Prin ac]iunea civil` ce face obiec-
tul dosarului nr. 1285/265/2014, reclaman]ii Ani Vasile [i Ani
Nicoleta, ambii domicilia]i în localitatea Salva, str. Princi-
pal`, nr. 7, jud. Bistri]a-N`s`ud, au solicitat constatarea
dobândirii dreptului de proprietate, prin uzucapiune de
c`tre defunc]ii Ceuca Ilie (Iuliu) [i Ceuca Sânziana asupra
terenurilor înscrise în CF 25793 Salva, nr. top. 3979/1, CF
25792 Salva, nr. top. 3967/2, 3968/2, 3969/2, 3970/2 [i CF
25791 Salva, top. 3967/1, 3968/1, 3969/1, 3970/1, în suprafa]`
total` de 21366 mp., de natur` p`[une în extravilan. Aceste
imobile compun 2 loturi de teren învecinate cu p`dure,
drum, {tef`nu] Ioan [i Ani Vasile. Potrivit sus]inerilor recla-
man]ilor, terenurile descrise anterior au fost folosite cu
mult înaintea celui de-al doilea r`zboi mondial de c`tre an-
tecesorii defunc]ilor Ceuca Ilie [i Sînziana, pân` în anul
1945, când le-au transmis celor din urm` la c`s`torie. În
prezent, terenul se afl` în posesia reclaman]ilor, în urma
încheierii cu pârâtul Ceuca Gavril`, fiul uzucapan]ilor, a
unui antecontract de vânzare-cump`rare în luna iulie 2013.
Prin încheierea de [edin]` din data de 23.01.2015, în temeiul
art. 1051 Cod pr. Civ., instan]a a dispus emiterea prezentei
soma]ii prin care aduce la cuno[tin]a tuturor persoanelor
interesate dreptul de a face opozi]ie [i de a o înainta
Judec`toriei N`s`ud, în caz contrar, în termen de 6 luni de
la publicarea prezentei, instan]a urmând a trece la jude-
carea cauzei. Judec`tor Corl`]eanu Simina. Data 03.02.2015

Extras din dispozitivul sentin]ei civile nr. 2664/2014 pro-
nun]at` în dosarul nr. 3031/265/2013 al Judec`toriei
N`s`ud: „Admite ac]iunea civil` formulat` [i precizat` de
reclamantul Mutu Vasile-Marius domiciliat în Sîngeorz-B`i,
str. Privighetorii, nr. 16A, jud. Bistri]a-N`s`ud împotriva
pârâtei Gagea Elena cu domiciliul în ora[ul Sîngeorz-B`i,
str. Cormaia, nr. 133, jude]ul Bistri]a-N`s`ud, cu re[edin]a n
str`in`tate – Ortona via Tripoli, nr. 30, provincia Ghieti,
Italia, citat` [i prin publicitate la u[a instan]ei, pe portalul
instan]ei [i prin publicitate într-un ziar de larg` r`spândire
(...) [i în consecin]`: Constat` c` p`r]ile ex-so]i au dobândit
în timpul c`s`toriei prin contribu]ie comun` [i egal` bunul
imobil teren înscris în CF 27512 Sîngeorz-B`i (...) Dispune
partajarea judec`toreasc` a acestui imobil, astfel: Atribuie
în natur` exclusiv reclamantului Mutu Vasile-Marius imo-
bilul din litigiu (...), oblig` pe reclamant s`-i pl`teasc`
pârâtei suma de 1500 lei cu titlu de sult` compensatorie
(...). Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pro-
nun]at` în [edin]a public` din data de 11 decembrie 2014.

SC CONPET SA Ploie[ti achizi]ioneaz` bunuri/ser-
vicii/lucr`ri confom Normelor procedurale interne de
achizi]ii, aprobate prin Hot`r~rea Adun`rii Generale
Ordinare a Ac]ionarilor societ`]ii nr. 4 din 29.04.2014,
publicat` \n Monitorul Oficial al Rom~niei, nr.
2823/20.05.2014, partea a IV-a. |n perioada 30.01.2015
– 05.02.2015 a fost postat` pe site-ul CONPET
urm`toarea achizi]ie:  1) “Furnizare 51 de bucati
echipamente de printare”. Anun]ul de participare
\nso]it de documentele care stau la baza \ntocmirii
ofertelor, se g`seste pe pagina proprie de internet
(www.conpet.ro), la sec]iunea Achizi]ii publice.Direc-
tor Departament Managementul. Achizi]iilor [i In-
vesti]iilor Ing. Radu Albu. {ef Serviciu Achizi]ii
Jr.Agripina Tircavu.

V~nd cas` 712 mtr. 3 camere, buc`t`rie, salona[, hol -
comuna {imian, Jud. Mehedin], Drum Na]ional. Con-
sult`ri la telefon 0745.054.972.
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Mihai Igiro[anu

Duelul, de aceast` dat`, ami-
cal al Universit`]ii Craiova lui
Câr]u [i S`ndoi cu suedezul
Sven Goran Eriksson s-a
încheiat nedecis, la fel ca în
urm` cu 32 de ani. Meciul
Universitatea Craiova –
Shanghai East Asia s-a \nche -
iat 2-2, pentru olteni marc~nd
Briceag ('22) [i Brandan ('89-
pen.).

Cuplul de pe banca
tehnic` a Craiovei a folosit
urm`toarea formul` de echip`:
Universitatea: Brac ('46 Stra-
ton) – Achim, Izvoranu ('75
Kay), Fr`sinescu ('75 Acka),
Briceag – Mateiu, Madson
('87 Varga), Brandan, Tîr -
n`cop ('56 B` lu]`) – Bawab,
Herghelegiu ('59 Ivan).

O nou` remiz` în duelurile
Universi t`]ii cu antrenorul
suedez Sven Goran Eriksson,
cel care, acum 32 de ani, când
era la început de carier` pe
banca tehnic` a forma]iei Ben-
fica Lisabona interzicea alb-
alba[trilor finala Cupei UEFA,
dup` dou` ega luri. Despre

reîntâlnirea cu Eriksson, Sorin
Câr]u a spus: „Mi-a f`cut
pl`cere s`-l rev`d pe Sven
Goran Eriksson, e un mare om
de fotbal [i orice discu]ie cu el
este interesant`. Ne-am adus
aminte de întâlnirea pe care

am avut-o în urm` cu doi ani
la Ia[i [i de meciul din 83. Era
normal, pentru c` au fost ni[te
meciuri de referin]` [i pentru
cariera lui, erau începuturile
lui ca antrenor [i a fost o reu -
[ it` faptul c` a ajuns în fi nala

Cupei UEFA, pe care a pier-
dut-o cu Anderlecht. N-am
discutat foarte mult despre
acest lucru, iar acum [i el se
afl` la un început de drum, e o
nou` experien]` pentru el în
fotbalul chinez”.

Eriksson: “Am fost
noroco[i!”

La rândul s`u, Sven Goran
Eriksson [i-a readus aminte cu
pl`cere de dubla cu Universi-
tatea din 1983, când era pe
banca lui Benfica Lisabona:
„A trecut mult timp de atunci.
Au fost momente frumoase,
noi am ajuns în final`, dar a
fost o dubl` foarte grea împo -
triva Universit`]ii Craiova,
care avea o echip` foarte bun`
atunci. Am fost [i noroco[i c`
am mers mai departe, dar
acum este istorie. Mi-l
amintesc foarte bine pe ata-
cantul înalt, C`m`taru, dar pe
lâng` el mai erau [i al]i fot-
bali[ti foarte buni, cum ar fi
Balaci sau Câr]u. Nu-mi
amintesc numele tuturor, dar
[tiu c` formau o echip` foarte
puternic` [i aveau ni[te fani
fantastici. Nu [tiu foarte multe
lucruri despre fotbalul româ-
nesc din prezent, [tiu c` Uni-
versitatea Craiova a promovat
anul trecut pe prima scen` [i
mai [tiu c` se fac eforturi mari
s` devin` iar`[i o for]`”. 

Amintirile lui Sven Goran Eriksson
Sport

LICITA}II
Prim`ria Comunei Brazi organizeaz` licita]ie pentru con-
cesionarea serviciului de transport public local. Termenul
de depunere a ofertelor: 26.02.2015, ora 09.30. Informa]ii
suplimentare la: 0244/480.780 sau site: www.pcbrazi.ro

SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anun]` vânzarea la
licita]ie public` bunului aflat în patrimoniul societ`]ii,
pre]ul de pornire al licita]iei este redus cu 50% din pre]ul
stabilit în raportul de evaluare. Licita]iile vor avea loc pe
data de: 12.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015, 24.02.2015,
03.03.2015, 05.03.2015, 12.03.2015, 17.03.2015, 19.03.2015,
26.03.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploie[ti,
str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.5 Et.5. Condi]iile de partic-
ipare [i rela]ii suplimentare la tel. 0344104525. 

SC Bomas Distributions SRL prin lichidator, anun]` vân-
zarea la licita]ie public` bunurilor aflate în patrimoniul
societ`]ii. Pre]ul de pornire al licita]iei fiind redus cu 50%
din pre]ul stabilit în raportul de evaluare. Licita]iile vor
avea loc pe data de: 12.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015,
24.02.2015, 03.03.2015, 05.03.2015, 12.03.2015, 17.03.2015,
19.03.2015, 26.03.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului
din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. Pra-
hova. Condi]iile de participare [i rela]ii suplimentare la
tel. 0344104525. 

SC Rimini Production SRL societate aflat` în reorganizare
judiciar` prin administrator judiciar anun]` vânzarea la
licita]ie public` a bunurilor mobile astfel cum sunt iden-
tificate [i evaluate în Planul de Reorganizare. Licita]ia pub-
lic` are loc în baza hot`rârii Adun`rii Creditorilor din
27.04.2011, 22.11.2012 [i 15.04.2013 a regulamentelor de par-
ticipare la licita]ie pentru bunurile mobile, pre]ul de
pornire al licita]iei este redus cu 50 % din pre]ul
men]ionat în Planul de Reorganizare. [edin]ele de licita]ii
vor avea loc pe dat` de: 12.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015,
24.02.2015, 03.03.2015, 05.03.2015, 12.03.2015, 17.03.2015,
19.03.2015, 26.03.2015 orele 12.30, la sediul administra-
torului judiciar din Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12,
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Rela]ii suplimentare sediul adminis-
tratorului judiciar cât [i la telefon 0344104525. 

SC Plaiul Concom Impex SRL prin lichidator anun]` vân-
zarea prin licita]ie public` a bunurilor imobile aflate în
patrimoniul debitoarei conform regulamentului de par-
ticipare la licita]ie, pre]ul de pornire al licita]iei fiind redus
cu 50% din pre]ul stabilit în raportul de evaluare încu-
viin]at de Adunarea Creditorilor din 08.08.2014. Licita]iile
vor avea loc pe dat` de: 12.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015,

24.02.2015, 03.03.2015, 05.03.2015, 12.03.2015, 17.03.2015,
19.03.2015, 26.03.2015 orele 14.00 la sediul lichidatorului
din Ploie[ti strad` Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B.
Condi]ii de participare [i rela]ii suplimentare la telefon:
0344104505. 

SC Geomav Construct SRL societate aflat` în faliment prin
lichidator judiciar anun]` vânzarea la licita]ie public` a
bunurilor mobile, aflate în patrimoniul societ`]ii deb-
itoare, Motocompresor Atlas Copco, aparat de sudur`
Gerorg Ficher, MAI Compactor, Dispozitiv Tras Cablu, Mo-
topomp` Ap`, Vibrator Înalta Frecven]a etc. Pre]ul de
pornire al licita]iei fiind redus cu 50% din pre]ul stabilit în
raportul de evaluare. {edin]ele de licita]ii vor avea loc pe
dat` de: 12.02.2015, 17.02.2015, 19.02.2015, 24.02.2015,
03.03.2015, 05.03.2015, 12.03.2015, 17.03.2015, 19.03.2015,
26.03.2015 orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploie[ti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E.
Rela]ii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, pe
site-ul lichidatorului revalactiv.ro cât [i la telefon
0344104525.

Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Ad-
ministrare Fiscal`. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u. Comp. Valorificare Bunuri Con-
fiscate. Str. Dumbrava Ro[ie nr. 1- 3, localitatea Bac`u. Nr.
2173/04.02.2015. Anun]. Direc]ia General` Regional` a
Finan]elor Publice Ia[i, Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Bac`u, cu sediul în str. Dumbrava Ro[ie
nr. 1- 3, în temeiul art. 20, 22 din H.G. 731/2007 privind
Normele metodologice de aplicare a O.G. 14/2007, orga-
nizeaz` licita]ie public` în ziua de 20 februarie 2014, orele
11.00, pentru vânzarea unui apartament compus din
dou` camere de locuit [i dependin]e, cu o suprafa]` util`
de 36,38 mp, situat în localitatea Moine[ti, Jude]ul Bac`u,
strada Libert`]ii num`rul 4, Bl. B1, sc. A, parter. Pre]ul de
pornire 29.500 lei, inclusiv TVA. Pasul de licitare este 5%
din pre]ul de pornire a licita]iei. Plata garan]iei de 10%
din valoarea de pornire a licita]iei se face în contul
RO96TREZ0615085XXX013296 deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Bac`u, C.F. 4278523, pân` la data [i ora licita]iei.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul A.J.F.P. Bac`u
- Compartimentul Valorificare Bunuri, camera 310 telefon
0234/510015, interior 134.

Private Liquidation Group IPURL, numit` lichidator în
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Bellini Constructii SRL, CUI:
RO14790856 scoate la vânzare prin licita]ie public`: Con-

struc]ie si teren aferent (Terenul aferent 9.000 mp, Show-
room S.util` desf`[urata 1.193 mp, [opron S.Construit`
438 mp, Hal` depozit – S.util` 832 mp.) Pre]ul de pornire:
1.800.000 EUR + TVA. Licita]ia va avea loc în 11.02.2015 ora
12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereu[it` licita]ia se reia în data de
18.02.2015 respectiv 25.02.2015 la aceea[i or`. Licitantul
trebuie s` achizi]ioneze un caiet de sarcini privind
bunurile imobile supuse prezentei licita]ii, contra sumei
de 500 RON +TVA, ce va cuprinde [i regulamentul de vân-
zare. Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar
o cerere de participare la licita]ie, inclus` în caietul de
sarcini, cu cel pu]in trei zile înainte de termenul licita]iei
stabilit prin anun]ul public. Informa]ii tel: 0359-463.661
fax: 0359-463.662.

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licita]ie public` bunurile mobile ale
debitoarei la pre]urile reduse cu 50% (obiecte de inventar,
stocuri materiale, mijloace fixe, toate din fier forjat) si au-
tovehicule (Dacia 1307/2004 = 3.727 lei, Iveco Daily
35C11/2001 = 13.982 lei). Licita]ia va avea loc în fiecare zi de
mar]i \ncep~nd cu data de 10.02.2015, ora 13:30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploie[ti, tel/fax 0244 519800.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar con-
form sentintei nr. 58/23.01.2015 pronun]at` de Tribunalul
Prahova în dosarul 6175/105/2014, anun]` deschiderea
procedurii simplificate a falimentului impotriva SC Titos
Grand Construct SRL Comarnic, Cartierul Ghio[e[ti, nr.
108, Corp A, jud. Prahova, CUI 30958758, J29/1823/2012.
Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere
a crean]elor este 09.03.2015. Termenul limit` pentru ver-
ificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea
tabelului suplimentar al crean]elor este 15.04.2015. Ter-
menul pentru \ntocmire a tabelului definitiv consolidat
al crean]elor este 14.05.2015.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar con-
form încheierii din data de 16.01.2015, rectificat` prin
încheierea din data de 02.02.2015 pronun]at` de Tri-
bunalul Prahova în dosarul 231/105/2015, anun]` de-
schiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva
SC Textiland Rom SRL Ploie[ti, str. Rezervoarelor, nr. 2, jud.
Prahova, CUI 13937100, J29/505/2001. Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor este
03.03.2015. Termenul limit` pentru verificarea crean]elor,

întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar
al crean]elor este 26.03.2015. Termenul pentru intocmire
a tabelului definitiv al crean]elor este 20.04.2015. Prima
adunare a creditorilor la data de 02.04.2015, ora 13:30 la
sediul lichidatorului  judiciar.

Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numit` lichidator judiciar con-
form încheierii din data de 03.02.2015 pronun]at` de Tri-
bunalul Prahova în dosarul 385/105/2015, anun]`
deschiderea procedurii simplificate a insolventei im-
potriva SC Vigo Sviluppo SRL Ploie[ti, Bld. Independen]ei,
nr. 23BIS (mansarda, camera 9), jud. Prahova, CUI
27576316, J29/1302/2010. Termenul limit` pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean]elor este 19.03.2015. Ter-
menul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea,
afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor
este 27.03.2015. Termenul pentru intocmire a tabelului de-
finitiv al crean]elor este 20.04.2015. Prima adunare a cred-
itorilor la data de 31.03.2015, ora 13/30 la sediul
lichidatorului judiciar. 

PIERDERI
Pierdut atestat marf` seria 0019263001 pe numele Sandu
Emil. Îl declar nul.

Declar pierdut card identitate R.A.T.B. pe numele Bitu Flo-
rina emis de R.A.T.B., declar nul.

SC Vip Trading Co SRL cu J40/7162/1993, RO 368178 cu
sediul- Bucure[ti, str. Delea Nou` 32, Sector 3, declar pier-
dut Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrul
Comer]ului.

Pierdut certificat profesional pentru conduc`tori auto care
efectueaz` transport rutier \n regim de taxi seria ctpx nr
54992 eliberat de ARR Tulcea la data de 14 .07.2012, pe nu-
mele Stavre Mihai. |l declar nul.

Pierdut Certificat de inregistrare seria B, nr. 2419468, elib-
erat la data de 01.07.2010 [i emis de Oficiul Registrului
Comer]ului de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti pentru sucur-
sala Siemens Aktiengesellschaft Sa Viena-Austria Sucur-
sala Bucure[ti -Precupe]ii Vechi, cu sediul social în
Bucure[ti, Sectorul 6, Bulevardul Preciziei, Nr.24, Camera
4.26, Cl`dire H3, Etaj 3-5, CUI 16776432, J40/15008/2004,
apar]inând societ`]ii mam` Siemens Aktiengesellschaft
Österreich, cu sediul în A-1210 Viena, Siemensstrasse 90,
Austria, nr. înregistrare FN60562m. Se declar` nul certifi-
catul de înregistrare seria B, nr.2419468.

Mica Publicitate


