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OFERTE SERVICIU
l  Firma Business Work and 
Coaching, din Germania, angajează 
şoferi profesionişti. CV-urile se pot 
depune la adresa de email: simo-
na .b_w_c@yahoo .com.  Te l : 
0049.1722.139.258.

l Firmă de construcţii angajează: 
-buldoexcavatorist; -echipă munci-
tori calificați în construcţii. Tel.: 
0733.973.007

l Cautam fete tinere simpatice si 
serioase cu varsta intre 18 si 30 ani. 
Va puteti imagina ca in Elvetia 
intr-un club puteti castiga pana la 
300 euro/ora? Cine este interesata 
de oferta ma poate contacta la 
tel.+41786732226, sau pe What-
sApp, intre orele:-12:00-00:00! Va 
rog sa imi trimiteti cateva poze 
normale cu intreg corpul, impreuna 
cu numele, varsta si nr.de telefon. 
Castigurile sunt intre 5000 euro-
10.000 euro/luna! Oricine are sansa 
sa munceasca aici! Ma bucur de 
colaborare, Joana!

l Primăria Comunei Valea Călugă-
rească organizează concurs de 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcțiilor contractuale de 
execuție vacante de: -funcţie 
contractual de execuţie de asistent 
medical în cadrul cabinetelor medi-
cale din unităţile de învăţământ -2 
posturi, conf.HG 286/2011. Condi-
ţiile specifice: -studii postliceale 
sanitare absolvite cu certificate de 
competenţe profesionale; -vechime 

în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei minim un an; 
-certificat de membru OAMG-
MAMR vizat la zi. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Comunei Valea Călugărească, după 
cum urmează: -11-24 octombrie 
2016 -termenul de depunere a dosa-
relor; -27 octombrie 2016 -selecţia 
dosarelor; -01 noiembrie 2016 
-proba scrisă, ora 10.00; -03 noiem-
brie 2016 -interviul, ora 10.00. 
R e l a ţ i i  s u p l i m e n t a r e :  t e l . 
0244.235.444; 0764.967.077; 
Compartiment Resurse Umane 
-Viorica Mocanu.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, 
cu sediul în Vaslui Str. Spiru Haret, 
nr. 5, scoate la concurs, în data de 
14.11.2016, ora 10:00 (proba scrisă),  
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier,  grad profesional  
superior  -  Compartiment Control, 
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii 
şi Executare Silită a Debitelor; 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie 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 în ramura 
de ştiinţă: economice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 

echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Vaslui.

l UM 02210 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs de ocupare a unui 
post vacant de personal civil 
contractual, astfel: -Denumirea 
postului: contabil IA la microstruc-
tura financiar-contabil, conform 
HG 286/2011; -Studii: liceu cu 
diplomă de bacalaureat, curs de 
contabilitate; -Vechime în muncă: 
minim 6 ani şi 6 luni; -Vechime în 
domeniul financiar-contabil: minim 
3 ani; -Data, ora, locul de desfăşu-
rare proba scrisă: 01.11.2016, ora 
10.00, la sediul UM 02210 Bucu-
reşti; -Data, ora, locul de desfăşu-
rare proba interviu: 09.11.2016, ora 
10.00, la sediul UM 02210 Bucu-
reşti; -Data-limită de depunere a 
dosarelor: 24.10.2016; -Depunerea 
dosarelor şi organizarea concursului 
se vor face la sediul UM 02210 
Bucureşti, B-dul.Ghencea, nr.35-37, 
sector 6, unde vor fi afişate şi deta-
liile organizatorice necesare. Data 
de contact ale secretariatului la 
telefon: 0754.015.947.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Arad organizează în 
temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a unei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacantă, din 
cadrul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Arad, la 
Serviciul Cadastru, în perioada 
01.11-03.11.2016, după cum 
urmează: -1 post subinginer 
cadastru gr.IA, perioadă nedetermi-
nată: -studii superioare de scurtă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, în domeniul geodeziei, topo-
grafiei sau cadastru, specializarea: 
cadastru, geodezie, topografie, 
măsurători terestre şi cadastru, 
topografie minieră; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 6 ani 
şi 6 luni. Data, ora şi locul de desfă-
şurare a concursului: -24 octombrie 
2016, ora 16.00: termenul-limită de 
depunere a dosarelor la secretari-
atul instituţiei, cam.6; -01 noiembrie 
2016, ora 10.00, proba scrisă, la 
sediul OCPI Arad, Splaiul General 
Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 1, 
sala de şedinţe; -03 noiembrie 2016, 
ora 10.00: proba interviu, la sediul 
OCPI Arad, Splaiul General 
Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 1, 
sala de şedinţe. Date contact şi 
i n f o r m a ţ i i  s u p l i m e n t a r e : 
tel.0257.256.144, int.103, e-mail: 
ar@ancpi.ro sau elena.avram@
ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) 
din HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014.

l Primăria comunei Bujoreni orga-
nizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, de consilier clasa I, 
grad profesional principal, în cadrul 
compartimentului financiar - 
contabil - impozite şi taxe. Probele 
stabilite pentru concurs: proba scrisă 
şi interviu. Condiţiile de desfăşurare 
a concursului: termenul de depunere 
al dosarelor, în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în 
M.O., la sediul primăriei, birou 
secretar. Data şi ora concurs: 14 
noiembrie 2016, ora 10,00 proba 
scrisă şi interviul în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise; locul organizării probei 
scrise; sediu primăria Bujoreni. 
Relaţii la sediul primăriei Bujoreni, 
judeţul Teleorman sau la telefon 
0247/443169.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
01.11.2016  orele 10.00, proba scrisă 
şi în data de 04.11.2016, interviul, 
pentru ocuparea unei  funcţii 
contractuale de execuție: -CONSI-
LIER IA la  DIRECȚIA EDILI-
TARE; Principalele  cerinţe 
obligatorii de participare la concurs; 
-să  îndeplinească  condițiile gene-
rale conform art. 3 al Regulamen-
tului –cadru aprobat  prin HGR 
286/2011, modificată şi completată 
prin HGR 1027/2014; -studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență sau  echivalent ; 
-specialitatea studiilor: Facultatea 
de construcții; -vechime: minim 7 
ani în specialitatea studiilor. Dosa-
rele de înscriere se pot depune la 
Compartimentul resurse umane, în 
termen de 10 de zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului. Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi adresa 
la Compartimentul resurse umane, 
din cadrul Primăriei Municipiului 
Dorohoi sau la tel. 0231/610133, 
interior 114.

l În conformitate cu prevederile 
HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organi-
zeaza pe 01.11.2016 concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant pe perioada nedeterminată 
de consilier juridic la Serviciul 
Juridic, Cooperare Internaţională şi 
Afaceri Europene. Condiţii:studii 
juridice superioare de lungă durată 
sau echivalente; să fie consilier 
juridic definitiv; vechime şi experi-
enţă în specialitatea studiilor de 
minim 3 ani, experienţă de repre-
zentare în faţa instanţelor de jude-
cată; cunoaşterea cel putin a unei 
limbi străine de circulaţie internaţi-
onală nivel avansat; cunoştinţe de 
operare pe calculator: Windows MS 
Office. Concursul va avea loc la 
sediul OSIM şi va consta în 3 etape: 
selecţia dosarelor de înscriere; proba 
scrisă pe 01.11.2016 ora 10; inter-
viul pe 04.11.2016 ora 10. Data 
limită de depunere a dosarelor este 
25.10.2016 ora-16 la sediul OSIM, 
str.Ion Ghica nr.5 Sector 3, Bucu-
reşti, Biroul Resurse Umane şi vor 
conţine documentele prevăzute de 
art.6 din HG nr.286/2011. Biblio-
grafie şi relaţii suplimentare la tel:. 
021.306.08.00 int.325 sau la sediul 
OSIM.

l Primăria Comunei Negreşti, 
județul Neamț anunţă organizarea 
concursului pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacantă de 
consilier clasa I grad asistent- Birou 
Contabilitate, Administrativ. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Negreşti, județul 
Neamț, în data de 8 noiembrie 2016, 
ora 10,00- proba scrisă şi 10 noiem-
brie 2016, ora 12,00- interviul. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă in domeniul- 
ştiințe economice, ştiințe juridice, 

ştiinţe inginereşti sau administra-
tive; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare îndeplinirii funcţiei 
publice de minimum un an. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
Primăriei comunei Negreşti, județul 
Neamț, până la data de 27 octom-
brie 2016. Bibliografia, condiţiile 
specifice de participare şi actele 
necesare întocmirii dosarului de 
înscriere sunt afişate la sediul 
primăriei. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0233.246.944.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea  func-
ţiilor publice specifice de execuţie 
vacante din cadrul Biroului 4 
Ordine Publică- Direcţia Ordine 
Publică, respectiv: -polițist local, 
clasa I, grad profesional debutant- 1 
post; -polițist local, clasa III, grad 
profesional superior- 1 post. Proba 
scrisă a concursului se va desfăşura 
la sediul Primăriei Sector 6 din 
Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 6, 
în data de 15 noiembrie 2016, ora 
14.00. Data susţinerii interviului va 
fi comunicată ulterior. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul D.G.P.L. Sector 
6, situat în şos. Orhideelor nr. 2d 
Sector 6. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei şi la 
numărul de telefon: 021.413.17.38 
-Serviciul Resurse Umane, Formare 
Profesională şi Instruire. 

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea  func-
ţiei publice de execuţie vacante de: 
-consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant- 1 post, din cadrul Servi-
ciului Achiziții Publice, Urmărire 
Contracte, Administrare Patri-
moniu- Direcţia Economică. Proba 
scrisă a concursului se va desfăşura 
la sediul Primăriei Sector 6 din 
Calea Plevnei nr. 147-149 Sector 6, 
în data de 10 noiembrie 2016, ora 
14.00. Data susţinerii interviului va 
fi comunicată ulterior. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia 
se afişează la sediul D.G.P.L. Sector 
6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2d 
Sector 6. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei şi la 
numărul de telefon: 021.413.17.38 
-Serviciul Resurse Umane, Formare 
Profesională şi Instruire.

l U.M. 02409 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de personal civil 
contractual, de execuţie, analist 
debutant, cu studii superioare în 
domeniul informatic, astfel: 
-01.11.2016, ora 10.00– proba scrisă; 
-07.11.2016, ora 10.00– interviu; 
-data limită de depunere a dosa-
relor– 24.10.2016, ora 16.00. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
U.M. 02409 Bucureşti, b-dul. 
Nicolae Grigorescu nr.12, sector 3. 
Dosarele de candidat se vor depune 
la sediul unităţii, unde vor fi afişate 
şi detaliile organizatorice. Datele de 
contact ale secretariatului- la 

telefon: 021.324.23.09 int.115.

l Primăria comunei Conteşti, 
judeţul Teleorman, anunţă concurs 
pentru ocuparea a două funcţii 
vacante:                 
I. Funcţie Publică de Execuţie– 
Referent Contabil, clasa a III-a, 
debutant, Compartiment Contabili-
tate: Proba scrisă: 14 Noiembrie 
2016, ora:10,00. Interviu: 17 Noiem-
brie 2016, ora:10,00. Locul desfăşu-
rării concursului: sediul primăriei 
comune i  Conteş t i ,  jude ţu l 
Teleorman. Termenul de depunere 
dosare: în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0247/334.296. II. Funcţie 
Contractuală– Administrator 
Public: Proba scrisă: 8 Noiembrie 
2016, ora:10,00. Interviu: 10 Noiem-
brie 2016, ora:10,00. Locul desfăşu-
rării concursului: sediul primăriei 
comune i  Conteş t i ,  jude ţu l 
Teleorman. Termenul de depunere 
dosare: în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afişării anunţului. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0247/334.296.

l În conformitate cu prevederile 
art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.45/2008, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, 
Ministerul Fondurilor Europene, cu 
sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-
17, sector 1, organizează în data de 
20.10.2016, ora 10,00 (proba scrisă) 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
publice vacante: 1. consilier, clasa I, 
grad profesional superior la Servi-
ciul Financiar, Buget şi Contabili-
tate ,  Direcț ia  Management 
Financiar, Direcția Generală 
Programe Infrastructură Mare. 
Condiţii necesare ocupării postului: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă/ studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 9 ani. 2. consilier, clasa I, 
grad profesional principal la Servi-
ciul Financiar, Buget şi Contabili-
tate ,  Direcț ia  Management 
Financiar, Direcția Generală 
Programe Infrastructură Mare. 
Condiţii necesare ocupării postului: 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă/studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Condițiile de partici-
pare şi de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte informații 
necesare sunt afişate la sediul insti-
tuției şi pe site-ul www.fonduri-ue.
ro. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 8 zile de la data publi-
cării prezentului anunț, la sediul 
ministerului.

l Anunţ. Examen/concurs cu 
personal din afara regiei pentru 
ocuparea a două posturi vacante de 
Inginer diplomat PNA/CNS în 
cadrul Obiectivului COM/DATA. 
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RA Romatsa „Administraţia 
Română a Serviciilor de Trafic 
Aerian” -Direcţia Regională Bucu-
reşti, având ca obiect principal de 
activitate furnizarea de servicii de 
navigaţie aeriană operatorilor 
aerieni care operează în spaţiul 
aerian al României, anunţă organi-
zarea unui examen/concurs pentru 
ocuparea a două posturi de Inginer 
diplomat PNA/CNS COM/DATA. 
Examenul/concursul se va desfă-
şura la sediul RA Romatsa 
-Direcţia Regională Bucureşti, din 
Bd.Ion Ionescu de la Brad, nr.10, 
Bucureşti, începând cu data de 
25.10.2016, ora 09.00. Nivel studii: 
diplomă/licenţă de inginer într-una 
din următoarele specializări: Elec-
tronică şi Telecomunicaţii, Automa-
tică, Aeronave, Informatică, Ştiinţa 
Computerelor. Cunoştinţele nece-
sare participării la examen/concurs 
sunt următoarele: 1.Cunoştinţe în 
domeniul comunicaţiilor radio 
-tipuri de modulaţii analogice -MA, 
MF- şi digitale- PSK. 2.Cunoştinţe 
în domeniul comunicaţiilor via 
satelit: -Staţii VSAT -configuraţie, 
aplicaţii; -Tipuri de reţea; -Metode 
de acces. 3.Cunoştinţe aprofundate 
în domeniul comunicaţiilor de voce 
(analogice/digitale) şi date -LAN, 
WAN. Reţele LAN -Arhitectură; 
-Protocoale de comunicaţie IP, 
Ethernet; -Implementări specifice 
CISCO de nivel CCNP; Reţele 
WAN -Arhitectură; -Protocoale de 
comunicaţii -HDLC, Frame Relay, 
PPP. 4.Tehnici de multiplexare în 
frecvenţă şi timp. 5.Cunoştinţe de 
limba engleză. Bibliografie orienta-
tivă: 1.Computer Networks (5th 
ed.) -Tanenbaum, Andrew S.; 
Wetherall, David J., ISBN  10: 
0 1 3 2 1 2 6 9 5 8 / I S B N   1 3 : 
9780132126953; 
2.Radiocomunicaţii digitale -Cris-
tian Colonati, editura N’Ergo 
Galaţi; 3.Satellite communication 
systems (3rd ed.) -Evans, BG -ediţie 
electronică; 4.Reţele de Telecomuni-
caţii -Tatiana Rădulescu, ISBN 
973-85926-0-7; 5.Cursuri de comu-
nicaţii voce şi date începând cu 
2008 -UPB Fac.Electronică, Teleco-
municaţii şi Tehnologia informaţiei. 
Abilităţile necesare ocupării 
postului sunt următoarele: -spirit de 
lucru în echipă şi disponibilitate de 
a lucra în schimburi (ture de zi, de 
noapte, lucru în perioada sărbăto-
rilor legale etc.); -abilitate în comu-
nicarea cu utilizatorii sistemelor ce 
le vor exploata. Concursul se va 
desfăşura în două sesiuni: una 

teoretică (scrisă, inclusiv test limba 
engleză, eliminatorie, nota minimă 
de trecere 7.00), una practică (nota 
minimă de trecere 7.00) şi un 
interviu. În cadrul sesiunii teoretice 
concurenții vor trebui să răspundă 
la un chestionar ce va cuprinde 
întrebări din cadrul tematicii 
propuse. În cadrul sesiunii practice 
concurenții vor trebui să rezolve o 
problemă practică indicată de orga-
nizatorii concursului pe echipa-
mente puse la dispoziție de aceştia. 
Nota finală se va calcula ca medie 
aritmetică. Ordinea finală va fi cea 
rezultată în urma rezolvării eventu-
alelor contestaţii. Candidaţii selecţi-
onaţi, în ordinea descrescătoare a 
mediilor generale, vor fi declaraţi 
admişi numai după ce vizita medi-
cală pe care o vor efectua pe cont 
propriu, în cadrul Institutului Naţi-
onal de Medicină Aeronautică şi 
Spaţială Bucureşti (INMAS), din 
str.Mircea Vulcănescu, nr.88, sector 
1, Bucureşti, le va oferi certificarea 
medicală necesară obţinerii licenţei 
pentru personal PNA-Tc. Docu-
mente necesare pentru înscrierea la 
examen/concurs: -cerere de înscriere 
la examen/concurs; -buletin sau 
adeverinţă/carte de identitate; 
-cazier judiciar; -certificat medical 
(apt muncă -de la medicul de 
familie); -documente care atestă 
studiile şi pregătirea profesională; 
-carnet de muncă (după caz); -livret 
militar (după caz); - curriculum 
vitae. La înscriere se vor prezenta 
documentele originale în vederea 
atestării pentru conformitatea copi-
ilor ce rămân la dosarul de înscriere 
la examen/concurs. Înscrierea la 
examen/concurs se va face la sediul 
RA Romatsa -Direcţia Regională 
Bucureşti, din Bd.Ion Ionescu de la 
Brad, nr.10, Sect.1, Bucureşti, 
Secretariat, camera A205, etaj 2, 
până cel mai târziu la data de 
21.10.2016, ora 12.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de luni până 
joi, între orele 09.00-16.00, şi vineri, 
între  ore le  09 .00-13 .00 ,  la 
tel.021.208.33.17 -Serviciul Tehnic 
şi 021.208.33.78 -Serviciul Resurse 
Umane. Rezultatele concursului se 
vor afişa la sediul unităţii în max.3 
zile lucrătoare de la data încheierii 
susţinerii examenului/concursului. 
Contestaţiile se pot depune la secre-
tariatul Direcţiei Regionale Bucu-
reşti în cel mult 2 zile lucrătoare de 
la data anunţării, afişării rezulta-
telor examenului/concursului. 
Rezultatele analizei contestaţiilor se 
vor afişa în termen de maximum 5 

zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a contesta-
ţiilor. Notă: -Romatsa -Direcţia 
Regională Bucureşti nu va asigura 
decontarea cheltuielilor ocazionate 
de vizita medicală la INMAS; 
-Romatsa -Direcţia Regională 
Bucureşti nu asigură locuinţă.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
cu sediul în Bucureşti, str.Calea 
Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează  
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
de: 1 post asistent medical genera-
list (secţia OG II); 1 post moasă 
(secţia OG I-Sala de naşteri); 1 post 
asistent medical generalist (Secţia 
OG IV-Sala de operaţii); TOTAL = 
3 posturi vacante (contractuale), 
conform HG nr. 1027 / 2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al 
Munic ipiului  Bucureşt i  nr. 
1709/2014. Concursul se va desfă-
şura astfel: -Proba scrisă în data de 
01.11.2016, ora 09.00; -Proba prac-
tică– Secţia OG IV-Sala de operaţii,  
în data de 03.11.2016, ora 09.00; 
-Proba practică– Secţia OG II,  în 
data de 03.11.2016, ora 11.00; 
-Proba interviu– secţia OG I-Sala 
de naşteri, în data de 03.11.2016 , 
ora 13.00;- Proba interviu– Secţia 
OG IV-Sala de operaţii, în data de 
07.11.2016 , ora 09.00;- Proba 
interviu– Secţia OG IV-Sala de 
operaţii, în data de 07.11.2016 , ora 
11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: - cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; - cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; - vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
- capacitate deplină de exerciţiu; - 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
posturilor scoase la concurs; - 
(candidatul /candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiţii specifice: - diplomă 
de absolvire a liceului sanitar sau 
diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală  sau echivalentă sau diplomă 
de licenţă în specialitate; Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
24.10.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str.Calea Giuleşti nr.5, 
sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: 
Ec.Manolache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament 4 camere 
Bucuresti ultra central. Telefon 
0244 513935.

CITAȚII  
l Pârâtul Angheluş Ionel este citat 
la Judecătoria Turnu Măgurele în 
dosarul nr. 1727/329/2016 având ca 
obiect divorţ cu minori, reclamantă 
Angheluş Stela, pentru data de 
26.10.2016, ora 8,30.

l Judecatoria Ineu.Se citeaza 
numitul Motocan Gheorghe cu 
domiciliu necunoscut pentru   
2.11.2016 la Judecatoria Ineu in 
dosarul 268/246/2016  avand ca 
obiect succesiune dupa defuncat 
Moţocan Maria  decedată în 
15.11.2008 cu ultimul domiciliu în 
Seleuş. In caz de neprezentare se 
judecă în lipsă.

l In dos. nr.4847/328/2016 al Jude-
catoriei Turda s-a formulat cerere 
de declarare judecatoreasca a mortii 
numitului Crisan Vasile decedat in 
1941 pe fronutul de razboi de la 
Zybenko-Stalingrad, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in com.Aiton, 
sat Rediu, nr.28, jud.Cluj. Orice 
persoana care cunoaste date despre 
cel disparut este rugata sa le comu-
nice la dosar.

l Budescu Robert, domiciliat în 
com.Mărunţei, sat Bălăneşti, str.
Seculeşti, nr.60, jud.Olt, este citat la 
Judecătoria Craiova în dosar 
2984/215/2016, complet CMF4, cu 
termen la 01.11.2016, ora 8.30, 
pentru stabilire domiciliu minor, în 
proces cu Dinu Maria Andreea.

l Numitul Babulea D. Dumitru cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Holboca, com. Holboca, jud. Iaşi 
este citat în data de 01.11.2016, ora 
8.30 la Judecătoria Iaşi. Cu sediul 
în Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25, 
secția civilă, complet CO, sala 6 în 
calitate de pârât în Dosarul nr. 
23263/245/2015, având ca obiect 
succesiune– ieşire din indiviziune în 
contradictoriu cu reclamanții 
Babulea Elena şi Babulea Marcel.

l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului Bucu-
reşti, în temeiul Legii nr.421/2002, 
citează public proprietarul/deţină-
torul vehiculului, aflat pe domeniul 
public, pentru luarea măsurilor de 
eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculul: Dacia break, 
culoare albă, aflat pe Bulevardul 
Dimitrie Cantemir nr.7, bl. 5. În 
caz contrar se va dispune inventa-
rierea, expertizarea, ridicarea, 
transportarea şi depozitarea 
într-un loc special amenajat, 
respectiv Şoseaua Berceni nr. 38A, 
Sector 4, Bucureşti.

Romania SPN Corpadea – 
Rakoczi - Muresan Licenta de 
f u n c t i o n a r e  n r . 
114/3195/24.05.2016 Sediu: Baia 
Mare, bld. Traian, nr. 6, jud. 
Maramures Operator date cu 
caracter personal nr. 2047 Dosar 
succesoral nr. 124/2016 citatie nr. 
618 emisa la data de 27.09.2016 
Numele si prenumele/ denumirea: 
toti succesibilii, avand numele si 
domiciliile necunoscute Domici-
liul sau resedinta/sediul: nu se 
cunosc.  Va instiintam ca sunteti 
invitat la sediul acestui birou 
notarial la data de ziua 11, luna 
octombrie, anul 2016, ora 12:00, in 
calitate de succesibil,pentru a 
participa la dezbaterea proceduii 
succesorale a defunctei Danciu 
Victoria, decedata la data de 
2 5 . 0 1 . 2 0 1 1  c u  C N P 
2291015240017, cu ultimul domi-
ciliu in comuna Dumbravita, Sat. 
Rus, nr. 233, jud. Maramures.  
Cererea de deschidere a proce-
durii succesorale a fost facuta de 
Prie Andrei, in calitate de legatar, 
in baza testamentului olograf, din 
data de 07.07.2010. Succesibilii 
indicati in cererea de deschidere a 
procedurii succesorale sunt: Prie 
Andrei, in calitate de legatar si 
Prie Carmen-Oana, in calitate de 
legatar.  Pana la termenul fixat 
puteti opta intre urmatoarele 
posibilitati: -sa dobanditi calitatea 
de mostenitor urmand sa dati in 
acest sens o declaratie autentica 
de acceptare a succesiunii, iar in 
cazul in care nu va puteti 
prezenta, veti putea incheia o 
procura autentica prin care sa 
desemnati o alta persoana sa va 
reprezinte la dezbaterea succesi-
unii; -sa renuntati la mostenire 
printr-o declaratie autentica pe 
care sa o depuneti la dosarul 
cauzei; De asemenea, prin 
prezenta va aducem la cunostinta 
ca la termenul fixat sa aveti 
asupra dumneavoastra acte de 
stare civila, acte de identitate 
precum si orice alte documente 
din care rezulta vocatia de moste-
nire.In temeiul art. 1112 din 
Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, in cazul in care nu va 
exercitati dreptul de a accepta 
mostenirea in termenul de deca-
dere prevazut de art. 1103, veti fi 
prezumat ca renuntati la moste-
nire. Va aducem la cunostinta ca, 
potrivit art.  157 alin. (1) lit.i) din 
legea nr. 134/2010 privind Codul 
de procedura civila, republicata, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare,prin inmanarea citatiei, 
se considera ca aveti cunostinta de 
termenele ce se vor fixa ulterior 
pana la solutionarea cauzei succe-
sorale [art.9 lit.h) din metodo-
logie].

DIVERSE  
l Anunt public privind depunerea 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu Primaria Comunei Plopu, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului  de mediu pentru 
proiectul modernizare (asfaltare) 
drumuri locale: Sat Plopu, Ds 722, 
Sat Nisipoasa -Drum De 703, Sat 
Galmeia -Drum Ds 268 si De 2234, 
propus a fi amplasat in Comuna 
Plopu, Satele Plopu, Nisipoasa si 
Galmeia, Jud.Prahova. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului. APM Prahova din mun. 
Ploiesti, str.Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, jud. Prahova si la sediul 
Primariei Comunei Plopu, in zilele 

de 10-14 Octombrie 2016, intre orele 
8.00-16.00. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului APM Prahov, din mun.
Ploiesti, str.Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, jud.Prahova.

l Anunt public privind depunerea 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu Primaria Comunei Plopu, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului  de mediu pentru 
proiectul amenajare pasarele pieto-
nale in zona podurilor si podetelor 
de pe drumul judetean DJ 102 E 
(stanga), din satele Plopu SI Nisi-
poasa -comuna Plopu propus a fi 
amplasat in comuna Plopu, Satul 
Plopu, Jud.Prahova. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului. APM Prahova din mun. 
Ploiesti, str.Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, jud.Prahova si la sediul 
Primariei Comunei Plopu, in zilele 
de 10-14 Octombrie 2016, intre orele 
8-16. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului APM Prahov, din mun. 
Ploiesti, str.Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, jud.Prahova.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații SPRL notifică creditorii 
cu privire la deschiderea procedurii 
falimentului prevăzută de Legea nr. 
85/2014 împotriva debitoarei SC 
Drum Design Consult SRL cu 
sediul în Tulcea, Str. Isaccei nr. 35, 
județul Tulcea, J36/265/2010, CUI 
27204177, în dosarul 943/88/2014 
aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, 
Secția civilă de Contencios şi Fiscal. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
țelor în vederea întocmirii tabelului 
suplimentar -28.10.2016, termenul 
de verificare a creanțelor, de întoc-
mire, afişare şi comunicare a tabe-
lului suplimentar de creanțe 
-25.11.2016, termenul de depunere 
a contestațiilor -10 zile de la publi-
carea tabelului suplimentar în BPI, 
termenul de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat 23.12.2016. 
Următorul termen de judecată a 
fost fixat pentru data de 13.01.2017. 
Pentru relații: 021.318.74.25. 

l Prin sentinta civila nr. 707/2016 
in dosarul nr.342/89/2016 la Tribu-
nalul Vaslui instanta a admis 
cererea formulata de reclamanta 
Berlea Cristina, domiciliata in 
Franta, complex Parc de Cham-
bery, Bloc B1, apartament 7, 33140 
Villenave D`Ornave, cu domiciliul 
ales in mun.Iasi, str. Aleea Rozelor 
nr. 12, bl. B8, Sc. B, et.1, ap.8, Iasi, 
in contradictoriu cu paratul Cristea 
Mihaita Iulian, domiciliat in 
Franta, Villenave D`Ornave, 
complex Sarcignan, Bloc G, 
ap.20G, cod 33140. Recunoaste pe 
teritoriul Romaniei efectele 
sentintei pronuntata la data de 
20.03.2015 in dosarul nr.14/10234 
de Tribunalul de Inalta Instanta din 
Bordeaux, Camera pentru familie, 
cabinet Jaf 25.Cu apel in 30 de zile 
de la comunicare, cererea de apel se 
depune la Tribunalul Vaslui.

l Admite cererea formulată de 
reclamanții Culiță Petru Ionuț şi 
Culiță Mădălina Iuliana în contra-
dictor iu  cu pârâtul  Cul i ță 
Constantin, CNP 1640131227782, 
domiciliat în sat/com. Probota, 
județ Iaşi. Stabileşte că pârâtul 
Culiță Constantin nu este tatăl 
reclamanților Culiță Petru Ionuț şi 
Culiță Mădălina Iuliana. Dispune 
radierea numelui şi prenumelui 
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ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț 
licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 
Ialomița organizează la sediul din Bd. M. Basarab nr. 14, etaj 6, 
camera 609, licitație publică în vederea vânzării următoarelor 
bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. 
Licitație organizată în data de 19.10.2016, ora 10.30. Imobil 
constând în teren intravilan suprafața de 152.669 mp, teren 
extravilan suprafața 58209 mp și construcțiile edificate pe 
acestea, situat în localitatea Slobozia, județul Ialomița (complex 
Bora) prețul de pornire al licitației fiind de 19.655.222,34 lei (preț 
cu TVA). Pasul de licitatie este de 5% din prețul de pornire a 
licitației. 2. Licitație organizată în data de 19.10.2016, ora 11.30. 
Autoturism Audi A6, an fabricație 2006, preț pornire 18.337 lei; 
Autoturism Mercedes E 290 TD, an fabricație 2001, preț pornire 
6.351 lei; Autoturism BMW, an fabricație 2002, preț pornire 8.886 
lei; Autoturism Lancia, an fabricație 2002, preț pornire 6.212 lei; 
Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2008, preț pornire 3.708 
lei; Motor ambarcațiune marca Mercury 4 CP, preț pornire 2.532 
lei. Pasu l de l icitaț ie este de 100 lei. Condiț i i le de 
participare:conform HG 731/2007 republicată, cei interesați vor 
achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire a 
licitației în contul RO11TREZ3915005XXX005738, CUI 29511925, 
deschis la Trezoreria Slobozia și vor depune documentele de 
participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea 
sus menționată până la data de 18.10.2016, ora 16.00. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - 
Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, cam. 609, 
telefon 0243.237140 - interior 160.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Divers Recycling Expert SRL – Bascov, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; 1. Sistem 
supraveghere, an achiziție 2012, 320 lei; 2. Cântar Electric, an 
achiziție 2012, 1.024 lei; 3. Cântar Basculă, an achiziție 2012, 
260 lei; 4. Compresor, an achiziție 2012, 460 lei; 5. Motostivuitor, 
an achiziție 2012, 3.117 lei. Prețurile menționate reprezintă 
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, do-  
vada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, do-
vada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală 
republicat, până în ziua de 21.10.2016, ora 14.00. Licitația va 
avea loc în data de 24.10.2016, ora 11.00, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 2, telefon 
0248.211.511 - 3410.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Slănic. Biroul Colectare Executare Silită. S.F.O. 
Slănic anunță organizarea licitației la sediul din strada 23 August, 
nr. 13, oraș Slănic, jud. Prahova, privind vânzarea: Teren 
intravilan, categoria curți - construcții, 534 mp, format din două 
trupuri: suprafață de 448 mp și suprafață de 86 mp, clădire - grajd 
din lemn, suprafață de 24,60 mp și cota indiviză de 1/3 mp din 
teren curte acces, situate în comuna Varbilau, sat Livadea, nr. 
134, jud. Prahova, prețul de pornire al licitației este de 14.324 lei, 
exclusiv TVA, în data de 27.10.2016, ora 10.00. Anunțul nr. 13764 
din 07.10.2016 poate fi consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date suplimentare, 
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 
ofertelor, puteți apela nr. de telefon 0244.240.976, persoană de 
contact Buzea Radu. Data afișării: 10.10.2016.

pârâtului de la rubrica ”Tatăl” din 
actul de naștere al reclamantului 
Culiță Petru Ionuț, înregistrat sub 
nr. 2998/13.06.1995 în Registrul de 
stare civilă al Primăriei Munici-
piului Iași, jud. Iași. Dispune radi-
erea numelui și  prenumelui 
pârâtului de la rubrica ”Tatăl” din 
actul de naștere al reclamantei 
Culiță Mădălina Iuliana, înregistrat 
sub nr. 3791/15.07.1997 în Registrul 
de stare civilă al Primăriei Munici-
piului Iași, jud. Iași. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la Judecătoria Iași în 
dosar nr. 6382/245/2015.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Purani, din judeţul Teleorman 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 1 începând cu 
data de 10.10.2016, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul primăriei 
comunei Purani, conform art. 14 
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului 
și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primă-
riei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Focus 
Connection SRL desemnat prin 
hotararea nr.5837 din data de 
04.10.2016, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 27817/3/2016, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Focus Connec-
tion SRL, cu sediul in București 
Sectorul 3, Str. Constantin Brân-
cuși, Nr. 1, Bloc S14, Scara 1, Ap. 
42,  CUI 18440543, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/3517/2006. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Focus Connection SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribu-
nalului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
27817/3/2016, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
15.11.2016; b) termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 

preliminar de creante 22.11.2016; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
06.12.2016; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
24.11.2016 ora 14.00;  e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
17.10.2016, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

SOMAȚII  
l Somaţie. Prin prezenta se aduce 
la cunoștinţa celor interesaţi că 
pentenţii Chirilaș Gheorghe și 
Chirilaș Corina, având domiciliul în 
com. Vama Buzăului, sat Dălghiu, 
nr. 545A, jud. Brașov, au formulat 
cerere de înscriere a dreptului de 
propritate potrivit procedurii insti-
tuite de art. 130 din Decretul- Lege 
115/1938 prin care solicită să se 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului teren în suprafaţă de 
29.067 mp, situat în com. Vama 
Buzăului, jud. Brașov, înscris în CF 
100720 Teliu, nr. top 4224/1, nr. CF 
vechi 543 A+8, cu îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. 
Termenul de judecată este la data 
d e  1 6 . 1 1 . 2 0 1 6 ,  d o s a r  n r. 
10732/197/2016, sala J2, ora 13.00. 
Persoanele interesate pot face 
opoziţie la Judecătoria Brașov, în 
termen de o lună de la data afișării 
și publicării prezentei somaţii, care 
face parte integrantă din încheierea 
de ședinţă din data de 21.09.2016, 
în dosarul cu numărul mai sus 
menţionat și urmează a fi comuni-
cată spre afișare la Primăria Vama 
Buzăului, jud. Brașov, Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Brașov, precum și la Judecătoria 
Brașov și va fi dată publicităţii prin-
tr-un ziar de circulaţie naţională.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator: Consiliul de Condu-
cere al Fundaţiei pentru Tineret a 
Municipiului București, în confor-
mitate cu prevederile legale în 
vigoare, precum și ale art.11 alin.(1) 
din Regulamentul Intern de Orga-
nizare și Funcţionare (RIOF) al 
FTMB, convoacă, în data de 
02.11.2016 orele 17:30, la sediul 
FTMB din București, Calea Şerban 
Vodă nr.213, sector 4 -Tehnic Club, 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Organizaţiilor de/ pentru Tineret 
a FTMB cu următoarea Ordine de 
Zi: 1) Raport de activitate al Consi-

liului de Conducere pentru peri-
oada 01.01.-31.10.2016; 2) Alegerea 
Consiliului de Conducere prin vot 
secret, pe funcţii: a) Alegerea prin 
vot secret a Președintelui; b) 
Alegerea prin vot secret a Vicepre-
ședintelui; c) Alegerea prin vot 
secret a Secretarului; d) Alegerea 
prin vot secret a membrilor Consi-
liului de Conducere în număr de 6 
(șase); 3) Alegerea Comisiei de 
Cenzori, pe funcţii; În cazul în care 
la data și ora stabilite nu se întru-
nește cvorumul necesar, Adunarea 
Generală Ordinară a Organizaţiilor 
de/ pentru Tineret a FTMB este 
reconvocată pentru data de 
03.11.2016, orele 17.30 la aceeași 
adresa și cu aceeași ordine de zi. 
Adresele de susţinere a condidaturii 
din partea organizaţiilor membre 
pentru funcţiile pentru care se orga-
nizează alegeri, se vor depune până 
la data de 21.10.2016, orele 16:00 la 
secreatriatul FTMB, prin poștă cu 
confirmare de primire, prin fax la 
nr. 021/410.70.27, sau scanate la 
adesa de e-mail office@ftmb.ro. 
Adresele de susţinere a candidaturii 
care se primesc după aceasta dată și 
oră nu vor mai fi luate în conside-
rare. Organizaţiile membre în 
Adunarea Generală a Organizaţi-
ilor de/ pentru Tineret a FTMB vor 
delega reprezentanţi pentru partici-
parea la ședinţa Adunării Generale, 
printr-un mandat scris ce va fi 
înaintat pentru înregistrare până la 
ora începerii Adunării Generale. 
Relaţii suplimentare la tel.: 
021/335.13.72; 021/410.70.72; 
0721.738.817 -Doina Sorina Oprea- 
Secretar FTMB; e-mail. office@
ftmb.ro.

l Completare la Convocatorul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor societăţii ROME-
LECTRO S.A. -publicat în Moni-
torul  Of ic ia l  nr.  3473  d in 
26.09.2016- Consiliul de adminis-
traţie al societăţii ROMELECTRO 
S.A., persoană juridică română, cu 
sediul în București, sectorul 2, Bd. 
Lacul Tei nr. 1-3, etaj 4, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J40/187/1991, cod unic de 
înregistrare 1557850, atribut fiscal 
RO, denumită în continuare “Socie-
tatea”, în conformitate cu prevede-
rile art.117 indice 1 din Legea nr. 
31/1990, republicată, suplimentează 
ordinea de zi anunţată prin convo-
carea publicată în Monitorul Oficial 
nr. 3473 din 26.09.2016, cu încă 5 
puncte suplimentare. Astfel, 
Adunarea Generală Extraordinară 

a Acţionarilor Societăţii, se va 
întruni la sediul Societăţii din Bucu-
rești, sector 2, Bd. Lacul Tei nr.1-3, 
etaj 4, la data de 27.10.2016, ora 
11:00, cu reconvocare în caz de 
necesitate în data de 28.10.2016, la 
aceeași oră și în același loc, ordinea 
de zi completată fiind următoarea: 
1. Aprobarea completării și modifi-
cării unor prevederi din actul 
constitutiv al Societăţii, după cum 
urmează: a) La art. 11 se introduce 
un nou aliniat, penultimul, având 
următorul text: "Prevederile alinia-
telor trei, patru, cinci și șase de mai 
sus, referitoare la dreptul de 
preemptiune, nu se aplică în cazul 
cesionării acţiunilor unei rude de 
gradul întâi a acţionarului." b) Art. 
15 se înlocuiește cu următorul text: 
"Societatea este administrată de un 
Consiliu de Administraţie ales de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, de regulă, pe o peri-
oadă de 4 (patru) ani sau pe alte 
perioade stabilite de Adunarea 
Generală a Acţionarilor. Numărul 
administratorilor trebuie să fie 
impar. Acţionarii care deţin un 
număr de acţiuni reprezentând cel 
puţin 25% din capitalul social al 
Societăţii au dreptul la un loc în 
Consiliul de administraţie." c) Art. 
16 se înlocuiește cu următorul text: 
"Componenta Consiliului de Admi-
nistraţie se stabilește prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor care se înregistrează la 
Oficiul Registrului Comerţului, prin 
grija Consiliului de Administraţie." 
d) Art. 17 se completează cu urmă-
torul text: "Consiliul de Adminis-
traţie își desfășoară activitatea 
conform unui regulament propriu 
stabilit prin Decizia Consiliului de 
Administraţie, luată cu unanimitate 
de voturi.” e) La art. 21 se înlocu-
iește ultima frază cu următorul text: 
"Directorul General al Societăţii se 
numește prin Decizia Consiliului de 
Administraţie, care se înregistrează 
la Oficiul Registrului Comerţului. 
Directorul General organizează 
activitatea și conducerea efectivă a 
Societăţii pe baza unui regulament 
supus aprobării Consiliului de 
Administraţie." 2. Aprobarea reîn-
noirii pentru o perioadă de 1 (un) 
an de zile a facilităţii de credit 
acordată Societăţii de către 
BRD-GSG prin Contractul de 
credit nr. 134/29.06.2007 și majo-
rarea plafonului de credit până la 
valoarea de 72.000.000 EUR. 3. 
Aprobarea menţinerii calităţii de 
co-debitor a Societăţii pentru facili-
tăţ i le  acordate  societăţ i lor 

ENTREX Services S.R.L., I.S.P.E. 
S.A. și Electromontaj Carpati S.A. 
4. Aprobarea menţinerii calităţii de 
garant a Societăţii pentru facilităţile 
de credit acordate în cadrul 
cont rac tu lu i  de  c red i t  nr. 
134/29.06.2007 pentru ROME-
LECTRO S.A. și ENTREX Services 
S.R.L. și de co-garant pentru facili-
tăţile de credit acordate în cadrul 
contractului cu nr. 135/29.06.2007 
pentru I.S.P.E. S.A. și Electro-
montaj Carpati S.A. precum și a 
actelor adiţionale subsecvente, cu 
următorul imobil: -ipoteca de prim 
rang asupra proprietăţii formată 
din teren în suprafaţa de 1.528,67 
mp și construcţiile edificate pe 
acesta, situate în București, Calea 
Dorobanţilor nr. 60, sector 1. 5.
Aprobarea menţinerii structurii de 
garanţii cu cash colateral,  ce va 
garanta plafonul acordat Societăţii 
de către BRD– GSG pentru 
emiterea unor scrisori de garanţie 
bancară noi, ori pentru încheierea 
unor contracte noi și eventuale 
prelungiri de valabilitate, după cum 
descriem în cele de mai jos: -Socie-
tatea va garanta suplimentar facili-
tăţile de credit cu ipoteca mobiliară 
în favoarea băncii asupra creanţelor 
izvorâte din contractele comerciale 
încheiate de Societate cu partenerii 
săi privind proiectele finanţate de 
bancă, prin utilizări în cadrul facili-
tăţii de credit și din contractele 
comerciale în baza cărora banca 
emite scrisori de garanţie bancară 
cu o valoare mai mare de 250.000 
EUR; -ipoteca mobiliară în 
favoarea băncii asupra creanţelor 
izvorâte din scrisorile de garanţie 
emise la solicitarea subcontracto-
rilor și furnizorilor de echipamente 
în favoarea Societăţii; -ipoteca 
mobiliară asupra sumelor de bani 
blocate în conturi bancare, consti-
tuită punctual pentru fiecare scri-
soare de garanţie emisă/ prelungire 
valabilitate scrisoare în sold, la soli-
citarea Societăţii (mai puţin cele de 
participare la licitaţie) în aceeași 
monedă cu scrisoarea solicitată. 6. 
Împuternicirea domnilor Secosan 
Cristian Nicolae– Director General 
al Societăţii, și Pavel Mihai– 
Director Financiar al Societăţii să 
reprezinte Societatea și să nego-
cieze, semneze, perfecteze în 
numele și pe seama Societăţii, toate 
actele și documentele pentru înde-
plinirea formalităţilor necesare 
privind negocierea creditului și 
constituirea garanţiilor, precum și 
stabilirea limitelor acestora de 
competenţă. Sunt convocaţi să 
participe la Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de 
03.10.2016 (“Data de referinţă”). 
Documentele și materialele infor-
mative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor se află la sediul Societăţii, la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi 

consultate și completate de către 
aceștia, în timpul orelor de 
program, între orele 9:00–17:00. 
Acţionarii pot participa la Adunare 
personal sau prin reprezentanţi, în 
baza unei procuri speciale, conform 
dispoziţiilor legale. Procura specială 
se depune la sediul Societăţii 
conform prevederilor legale, cel mai 
târziu până la data ţinerii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor. Președintele Consiliului de 
Administraţie, Dl. Viorel Gafita.

LICITAȚII  
l Debitorul contransimex Interna-
tional Spedition SRL, prin lichi-
dator judiciar SP Bălescu & 
Asociaţii IPURL, organizează 
selecţie de oferte pentru vânzarea 
ca deșeu la fier vechi a bunurilor: 
Autoturism Kia Pregio, Autoturism 
Daewoo Tico și container metalic 
depozitare. Selecţia de oferte va 
avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar pe data de 24.10.2016 ora 
16, de 31.10.2016 și 07.11.2016, 
a c e e a ș i  o r ă .  I n f .  l a  t e l . : 
031.710.09.25, fax: 031.409.24.90, 
E-mail: office@bfj.ro.

l Erată la anunţul publicitar de 
supraofertare. Subscrisa CII Potir-
niche Mihaela, desemnată lichi-
dator  judiciar Al DRYMON SRL, 
în Dosar nr.1029/113/2014, publică 
ERATA la anunţul publicitar 
privind supraofertarea de vânzare 
prin negocire directă a bunurilor 
din patrimoniul falitei Drymon 
SRL, publicat în Jurnalul Naţional 
ediţia din data de 05.10.2016. Din 
eroare de redactare în anunţul din 
data de 05.10.2016 s-a menţionat 
”costul unui caiet de sarcini este 
500Lei”. Corect costul unui caiet de 
sarcini- 1.500Lei. Restul menţiu-
nilor din anunţ rămân neschimbate.

l SC Local Urban SRL Turnu 
Măgurele, cu sediul în str. Repu-
blicii , nr. 2, judeţul Teleorman, cod 
poștal 145200, CUI 30055849; 
J34 /168 /2012  ,  t e l e fon/ fax 
0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea 
licitaţiei publice deschise, cu stri-
gare, pentru închirierea unor spaţii 
medicale situate în incinta imobi-
lului Dispensar Medical Uman din 
str. Libertății, nr.104 și în incinta 
imobilului Policlinica Municipală 
Turnu Măgurele, pentru care nu 
sunt încheiate contracte de conce-
siune și pentru care nu sunt depuse 
solicitări de cumpărare  Caietele de 
sarcini se pot cumpăra în urma 
solicitării scrise, de la sediul nostru 
din str. Republicii, nr.2, etaj 3, 
camera 5 - contravaloarea caietului 
de sarcini este de 25 Lei. 
Şedinta publică de deschidere a 
primei ședinţe de licitaţie va avea 
loc în data de 25.10.2016, ora 11:00 
la sediul societăţii. Termenul limită 
de depunere a cererii și documenta-
ţiei pentru înscrierea la licitaţie este 
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21.10.2016, ora 16:00. În situaţia 
neprezentării a minim doi solici-
tanţi pentru un spațiu, la licitaţia 
publică organizată la primul 
teremen , se va organiza o alta 
şedinţa de licitaţie în data de 
08.11.2016 ora 11:00 la sediul socie-
tăţii, iar cererea de înscriere şi 
documentaţia aferentă se vor putea 
depune cel mai târziu în ziua anteri-
oară licitaţiei, până la ora 16:00 .

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii nr.40, Județul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.51.51.69; 
0242.51.50.87, anunță organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului privat 
al municipiului Olteniţa, în supra-
față de 178.846 mp, cu destinaţia 
“rafinărie uleiuri uzate”, situat în 
intravilanul municipiului Olteniţa, 
tarlaua 89, parcela A5774, în 
conformitate cu prevederile Regula-
mentulul privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiilor publice 
pentru concesionarea/închirierea/
vânzarea bunurilor aparţinând 
domeniului privat/închirierea bunu-
rilor aparţinând domeniului public 
al municipiului Oltenița, cu modifi-
cările ulterioare, cât şi cu prevede-
rile Legii nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Data, ora şi locul de deschi-
dere a ofertelor: 10.11.2016, ora 
11.00, la sediul Primariei munici-
piului Oltenița, b-dul Republicii nr. 
40. Prețul minim de începere al 
licitației este de 1,60 lei/mp/an. 
Ofertanții pot depune ofertele până 
la data şi ora limită de: 08.11.2016, 
ora 11.00, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița din b-dul 

Republicii nr. 40, într-un singur 
exemplar original. Documentele 
licitației se vor pune la dispoziție 
începând cu data de 07.10.2016 la 
sediul Primăriei municipiului Olte-
nița, b-dul Republicii nr. 40, etaj 2, 
camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei şi 
se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Oltenița. Ofertanții 
sunt obligați să depună până la 
termenul limită de primire a ofer-
telor, dovada achitării garanției de 
participare şi a contravalorii caie-
tului de sarcini. Durata concesiunii: 
49 de ani, cu posibilități de prelun-
gire în condițiile legii. Anunțul 
privind licitația publică deschisă 
pentru concesionarea unui teren 
aparţinând domeniului privat al 
municipiului Olteniţa, cu destinaţia 
“rafinărie uleiuri uzate”, va fi afişat 
la panoul de afişaj al primăriei înce-
pând cu data de 06.10.2016. Solici-
tări de clarificări cu privire la 
documentaţia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Primăriei munici-
piului Olteniţa, Birou Registratură, 
sau pot fi transmise prin fax la nr. 
0242.51.50.87, e-mail achizitii.
primariaoltenita@gmail.com cu cel 
puţin 4 zile lucrătoare înainte de 
data limită pentru depunerea ofer-
telor. Durata în care ofertanții 
rămân angajați prin termenii ofer-
telor lor: până la încheierea contrac-
tului. Soluţionarea litigiilor apărute 
în legatură cu atribuirea, încheierea, 
executarea, modificarea şi încetarea 
contractului de concesiune, precum 
şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor <LLNK 12004   554 10 
201   0 47>Legii contenciosului 
administrativ  nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Acţiunea în justiţie se intro-

duce la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în a 
cărui jurisdicţie se afla sediul conce-
dentului. Data transmiterii spre 
publicare a anunțului : 06.10.2015. 
Primar  Ţone Petre, Întocmit 
Zavalaş Liviu.

l Primăria Municipiului Oltenița 
cu sediul în municipiul Oltenița, 
B-dul Republicii nr.40, Județul 
Călăraşi, tel/fax: 0242.51.51.69; 
0242.51.50.87, anunță organizarea 
licitației publice deschise cu ofertă 
în plic pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului privat 
al municipiului Olteniţa, în supra-
față de 397 mp, cu destinaţia 
“construire locuință”, situat în 
municipiului Olteniţa, str. Dr. 
Lucian Popescu nr. 16, în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiilor publice pentru concesio-
narea/închirierea/vânzarea bunu-
rilor aparţinând domeniului privat/
închirierea bunurilor aparţinând 
domeniului public al municipiului 
Oltenița, cu modificările ulterioare, 
cât şi cu prevederile Legii nr. 
215/2001 privind administrația 
publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data, ora şi 
locul de deschidere a ofertelor: 
10.11.2016, ora 11.30, la sediul 
Primăriei municipiului Oltenița, 
b-dul Republicii nr. 40. Prețul 
minim de începere al licitației este 
de 0,095 euro/mp/an (curs B.N.R.). 
Ofertanții pot depune ofertele până 
la data şi ora limită de: 08.11.2016, 
ora 11.30, la registratura Primăriei 
municipiului Oltenița din b-dul 
Republicii nr. 40, într-un singur 
exemplar original. Documentele 
licitației se vor pune la dispoziție 
începând cu data de 07.10.2016 la 

sediul Primăriei municipiului Olte-
nița, b-dul Republicii nr. 40, etaj 2, 
camera 22. Prețul de achiziție al 
caietului de sarcini este de 20 lei şi 
se va achita la casieria Primăriei 
municipiului Oltenița. Ofertanții 
sunt obligați să depună până la 
termenul limită de primire a ofer-
telor, dovada achitării garanției de 
participare şi a contravalorii caie-
tului de sarcini. Durata concesiunii: 
pe durata existentei construcției. 
Anunțul privind licitația publică 
deschisă pentru concesionarea unui 
teren aparţinând domeniului privat 
al municipiului Olteniţa, cu desti-
naţia “construire locuință”, va fi 
afişat la panoul de afişaj al primă-
riei începând cu data de 06.10. 
2016. Solicitări de clarificări cu 
privire la documentaţia de atribuire 
pot fi depuse la sediul Primăriei 
municipiului Olteniţa, Birou Regis-
tratură, sau pot fi transmise prin 
fax la nr. 0242.51.50.87, e-mail 
achizitii.primariaoltenita@gmail.
com cu cel puţin 4 zile lucrătoare 
înainte de data limită pentru depu-
nerea ofertelor. Durata în care 
ofertanții rămân angajați prin 
termenii ofertelor lor: până la înche-
ierea contractului. Soluţionarea 
litigiilor apărute în legatură cu atri-
buirea, încheierea, executarea, 
modificarea şi încetarea contrac-
tului de concesiune, precum şi a 
celor privind acordarea de despăgu-
biri se realizează potrivit prevede-
rilor <LLNK 12004   554 10 201   0 
47>Legii contenciosului adminis-
trativ nr. 554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. Acţiunea 
în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a tribuna-
lului în a cărui jurisdicţie se afla 
sediul concedentului. Data transmi-
terii spre publicare a anunțului: 

06.10.2016. Primar Ţone Petre, 
Întocmit Zavalaş Liviu

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

l S. Alianța Hotels SRL, cu sediul 
în Bistrița, str.B-dul Republicii, 
nr.53, et.1, cam.4, județ Bistrița-Nă-
săud, CUI: 30556874; J06/522/2012, 
declar pierderea certificatului 
constatator privind sediul social. Îl 
declar nul.

Declar pierdut carnet de student 
pe numele de Cuzub Andre-
ea-Elena, student in cadrul Facul-
ta t i i  de  Ș t i in t e  Po l i t i c e , 
Universitatea din Bucuresti.

l Pierdut certificat constatator 
pentru punctul de lucru din strada 
Uranus nr.132A, sector 5, Bucu-
resti (firma ARAVET RA, C.U.I. 
RO26146906). Il declar nul.

l SC Olint Com Srl Radauti, 
CUI7918740, declara ca a pierdut 
factura fiscala seria SVYDH 
nr.3127269. O declaram nula.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Festiv Mond SRL cu 
sediul in Municipiul Bucuresti, Intr. 
Brates Nr. 9, Et. P, Sector 3, 
J40/2555/2008, CUI 23284858, 
declara certificatul de inmatriculare 
si statutul/anexele pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC DM Mariocons SRL 
cu sediul in Municipiul Ploiesti, 
Str. Plaiesilor Nr.31,   Judetul 

Prahova, J29/2987/2007, CUI 
22764840, declara certificatul de 
inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l Pierdut carte de intervenţii, 
registrul special, autorizaţie 
ANAF şi declaraţie de instalare 
aparţinând caselor de marcat 
marca Datecs, model Datecs 
DP50, cu seriile MB0367166404 şi 
MB0367166405, aparţinând SC 
Rontis Romania Pharma SRL. Le 
declar nule.

l Pierdut contract de construire 
nr. 3786/5/1974 şi proces- verbal 
de recepție din 10.12.1974 emis de 
către I.C.V.L. Bucureşti pe numele 
Anghel Alexandra şi Anghel Stan. 
Le declar nule.

l Declar pierdută (nulă) o legiti-
mație handicap R.A.T.B. eliberată 
de Primăria Sector 5 pe numele 
Dumitrache Radu.

l I.I. Stoica G. Daniel Gabriel cu 
RO 21797261 şi F29/660/2007, 
anunță pierdută ştampila rotundă 
a societății cu cifra 2 inserată, pe 
care o deține prin contract firma 
de contabilitate S.C. V&M Contab 
& Management, care susține că a 
pierdut-o în primăvara anului 
2016 cu alte ştampile din incinta 
sediului lor. O declar nulă.

l SC Passavant Energy & 
Environement GMBH Frankfurt 
Sucursala Bucuresti, cu sediul in 
Bdul.Dacia, nr. 60, sector 2, Bucu-
r e s t i ,  i d e n t i f i c a t  c u  C U I : 
1 8 6 1 0 2 6 5 ,  N r.  R e g . C o m . 
J40/6834/2006 declar pierdut 
registrul unic de control. Se 
declara nul.
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publicitate


