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OFERTE SERVICIU
l Grădiniţa nr. 73 angajează
contabil şi bucătar. Relaţii la tel./
fax: 021.315.43.55/ 54.
l Camin de Batrani din
Germania, aproape de granita
cu Luxemburg, angajeaza asistente medicale/asistenti medicali. Se ofera cazare, contra cost
si posibilitate de angajare in
camin, pentru partenerii de
viata ai acestora. Informatii
suplimentare puteti obtine la
nr.de tel: 0049/151/68500554
l Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională
Braşov organizează concurs
pentru ocuparea postului
contractual de contabil şef 1
normă, pe perioadă nedeterminată. Concursul se va organiza
la sediul CJRAE, cu sediul în
Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26
bis, et. 3. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de
concurs sunt disponibile
accesând: www.cjraebrasov.ro.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la secretarul comisiei de
concurs Oprea Bianca, tel.:
0368/008166.
l www.Royalds.nl este o
companie olandeza specializata
in plasarea fortei de munca in
companii din Olanda.Oferim
locuri de munca in urmatoarele
sectoare de activitate:
constructii, amenajari interioare
de lux (inclusiv pereti de rigips),
constructii navale, tamplarie,
constructii metalice, tamplarie
aluminiu (montaj ferestre cu
geam termopan).Ne puteti
contacta la: office:+31(0)243785463,
mobil:
+31(0)621330334, andrua@
royalds.nl sau pe pagina de
facebook: Andreea Voicu Teodorescu.
l U.M. 02495 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
execuţie de referent I A, Biroul
consiliului de planificare a
apărării/ studii medii cu o
vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani şi 6 luni,
astfel: -23.02.2017, ora 10.00 –
proba scrisă; -28.02.2017, ora
10.00 –interviul; -data limită de
depunere a dosarelor
–10.02.2017, ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul
U.M. 02495 Bucureşti, strada
Izvor nr. 110, sector 5, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare

concursului.
Date de contact ale secretariatului 0214104040/ 1011282.
l U.A.T. Municipiul Sebeş
organizează examen de promovare în grad profesional imediat
superior celui deţinut: - consilier,
clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Relaţii Publice,
Comunicare şi Informatică Aparatul de specialitate al
primarului, 1 post; - poliţist
local, clasa I, grad profesional
superior în cadrul Compartimentului Ordine Publică, Pază
Obiective - Direcţia Poliţia
Locală, 1 post. Probele stabilite
pentru examen sunt proba
scrisă şi interviul. Data, ora şi
locul desfăşurării examenului la
proba scrisă: 27.02.2017, ora
10:00, Sebeş, Str. Piaţa Primăriei, nr. 1 (sediul Primăriei
Municipiului Sebeş). Data, ora
şi locul desfăşurării interviului
se vor anunţa odată cu afişarea
rezultatelor la proba scrisă.
Termenul de depunere al dosarelor de înscriere: 17.02.2017,
ora 14:00. Condiţiile de participare şi bibliografia sau alte
informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei, la
camera 2C - Resurse Umane.
l Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post
vacant de Referent IA, funcţie
contractuală, pentru perioada
01.03.2017-30.06.2017. Condiţii
specifice de ocupare a postului:
-studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului (MS Office); -vechime
în muncă de minim 6 ani;
Abilităţi, calităţi şi aptitudini
necesare: -integritate; -atitudine
pozitivă, pro-activă; -excelente
calităţi de comunicare scrisă şi
verbală; -capacitate de organizare, autodisciplină; -promovarea de înalte standarde etice
şi profesionale; -persoană bine
organizată. Proba scrisă va avea
loc în data de 21.02.2017, ora
9.00 şi proba de interviu în data
de 24.02.2017, ora 15.00, la
sediul Direcţiei Regionale de
Statistică a Municipiului Bucureşti din B-dul Carol I nr.12,
sector 3, Bucureşti. Dosarul
pentru înscriere la concurs se
depune până în data de
10.02.2017, ora 14.00, la sediul
instituţiei. Relaţii suplimentare
cu privire la bibliografie şi
conţinutul dosarului pentru
concurs se obţin la tel.:
021.3132081.
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l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul
în Craiova, str. C.S. Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, repartizat pe
perioadă determinată, pentru
implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte
funciară, corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie din
cadrul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară DoljServiciul Cadastru- Biroul
Înregistrare Sistematică, cu
încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum
urmează: 1 post referent tr.II, în
temeiul HG 286/23.03.2011,
modificată şi completată.
Concursul se va desfăşura
astfel: proba scrisă în data de
20.02.2017, ora 10,00, proba
interviu în data de 23.02.2017
ora 10,00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat,
vechime în muncă: minim 6
luni. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs până la data de
13.02.2017 inclusiv, ora 16,00, la
sediul OCPI Dolj, cam. 104.
Relaţii suplimentare la sediul
OCPI
tel. 0251.413.128/0251.414.286,
int. 118, fax 0251.418.018,
e-mail: dj@ancpi.ro. Persoană
de contact Duduleanu Veronica.
l Primăria Nicolae Bălcescu,
cu sediul în loc. Nicolae
Bălcescu, str. Eroilor, nr. 380,
jud. Bacău, organizează concurs
pentru ocuparea următorului
post contractual aprobat prin
HG nr. 286/2011, modificat şi
completat de HG nr.1027/2014,
în cadrul instituţiei. Denumirea
postului: muncitor calificat, post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
nu este cazul. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului:
-proba scrisă: data de
20.02.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Nicolae Bălcescu;
-proba de interviu: data de
22.02.2017, ora 10.00, la sediul
Primăriei Nicolae Bălcescu.
Dosarul de concurs se depune la
sediul Primăriei N.Bălcescu în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Condiţiile de
participare: bibliografia şi docu-

mentele pentru întocmirea
dosarului de înscriere la concurs
sunt afişate la sediul Primăriei
N. Bălcescu. Informaţii suplim e n t a r e l a t e l e f o n n r.
0234.214.071.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Cluj organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei publice
de execuţie vacantă din cadrul
Compartimentului Contabilitate-salarii-resurse umane al
aparatului propriu al instituţiei,
şi anume: 1.Inspector, clasa I,
grad profesional principal -1
post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei
publice sunt: -absolvent studii
universitare absolvite cu
diplomă de licenţă, studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5
ani; -cunoştinţe de operare pe
calculator. Data de susţinere a
probei scrise: 28.02.2017, ora
10.00; data şi ora susţinerii
interviului vor fi anunţate ulterior la sediul instituţiei. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute
de art.49, alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008 şi se vor
depune în termen de 20 zile de
la publicarea anunţului. Detalii
privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina
oficială a instituţiei: www.djstcluj.ro. Relaţii suplimentare
referitoare la actele necesare
pentru întocmirea dosarului de
participare la concurs la sediul
DJST Cluj, Bld.Eroilor, nr.40,
Cluj-Napoca -Biroul Resurse
Umane. Persoană de contact:
Artean Laura, consilier superior,
telefon: 0722.737.975.
l Nr. 137/20.01.2017 Sport
Club Municipal Bacău cu sediul
în strada Pictor Th. Aman, nr.
94 organizează concurs pentru
ocuparea unui post de sofer I,
normă întreagă, pe durată nedeterminată. Proba scrisă va avea
loc în data de 20.02.2017, proba
practică şi proba interviu va
avea loc in data de 21.02.2017.
Condiţii de participare: studii
medii, posesor permis de conducere categoriile –B,C şi D,
având o vechime în exercitarea
profesiei de conducător autovehicole de transport persoane de
cel puţin 5ani, să posede atestat
pentru transportul rutier de
persoane eliberat de ARR şi
card pentru tahograf digital.
Dosarele se depun la Compartimentul Resurse Umane din
cadrul S.C.M. Bacău în perioada 30.01–10.02.2017 ora 14.
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs,
telefon 0234512404.

Spitalul Militar de Urgenta
"Dr.Ion Jianu"Pitesti organizeaza concurs pentru
ocuparea urmatoarelor
posturi vacante de personal
civil contractual:1post de
referent de specialitate
gradul I(studii superioare) in
structura secretariat si relatii
publice (minim 6ani si 6luni
vechime in specialitatea
postului);1post de asistent
medical cu PL in Unitatea de
Transfuzie Sanguina (minim
6luni vechime ca asistent
medical).Concursurile se vor
organiza in perioada
20.02.2017-09.03.2017 ora
09.00.Perioada de depunere
a dosarelor este: 30.01.201710.02.2017. Relatii suplimentare (conditiile generale si
specifice,calendarul de
desfasurare si bibliografia)pe
site-ul www.smupitesti.ro la
rubrica anunturi si la Biroul
Resurse Umane din
S.M.U."Dr.Ion Jianu"-Pitesti
cu sediul in mun.Pitesti, str.
Negru Voda nr.47,jud.Arges
-telefon 0248.218.090,
0248.218.172 interior
224,266.
l Agenţia Județeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Satu
Mare, cu sediul în Satu Mare,
Str. Ion Ghica, nr. 6 scoate la
concurs, în data de 09.02.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la
sediul agenţiei, următorul post
temporar vacant: Inspector,
grad profesional superior Compartiment Înregistrare și
stabilire drepturi șomeri;
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de
specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe: științe
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; Data de desfăşurare a concursului: 09.02.2017
– ora 10:00 – proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul
AJOFM Satu Mare.
l Consiliul Judeţean Suceava
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
de execuţie temporar vacantă
inspector de specialitate gradul
IA la Serviciul diasporă și parteneriate externe din cadrul
aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Suceava.
Concursul se organizează la
sediul Consiliului Judeţean
Suceava, în data de 13.02.2017,
orele 10.00, proba suplimentară
eliminatorie de limba străină și
în data de 16.02.2017, orele
10.00, proba scrisă. Interviul va
avea loc într-un termen de

maximum 4 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. I.
Condiţii generale: -candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din
Regulamentul -cadru privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului României nr.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. II.
Condiţiile specifice: -studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechimea în specialitatea studiilor absolvite:
minimum 4 ani şi 6 luni; -cunoștințe limba germană: citit, scris,
vorbit -nivel mediu. Dosarele de
înscriere la concurs se pot
depune în termen de 5 zile
lucrătoare de la data afișării
anunțului, la registratura Consiliului Judeţean Suceava din str.
Ştefan cel Mare nr.36. Relaţii
suplimentare cu privire la
dosarul de concurs, bibliografie,
etc. se pot obţine la: avizierul
instituţiei; -secretarul comisiei,
tel. 0230/210148 -interior 142.
l Anunț organizare concurs.
Filiala Județeană Neamț a
Asociației Comunelor din
România organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: a)
2 posturi de auditor intern, grad
profesional superior, la Serviciul
de audit public intern din cadrul
Filialei Județene Neamț a
Asociației Comunelor din
România – perioadă determinată; b) 1 post de auditor intern,
grad profesional asistent, la
Serviciul de audit public intern
din cadrul Filialei Județene
Neamț a Asociației Comunelor
din România – perioadă determinată; c) 1 post de secretar,
grad profesional asistent, la
Serviciul de audit public intern
din cadrul Filialei Județene
Neamț a Asociației Comunelor
din România – perioadă determinată. Condiţii pentru participarea la concurs: 1. condiţiile
generale: sunt cele prevăzute la
art. 3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 2.
condiţii specifice: - condiţii
specifice pentru ocuparea posturilor de auditori interni: - studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalente, în ştiinţe/domeniul economic și/sau juridic; experienţă în specialitatea
studiilor: minimum 9 ani pentru
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auditorul intern, grad profesional superior; minimum 1 an
pentru auditorul intern, grad
profesional asistent; cunoştinţe
de utilizare a aplicaţiei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint şi Outlook);
disponibilitatea la deplasări
frecvente în comunele din
judeţul Neamț aflate în aria de
responsabilitate a Serviciului de
audit public intern, precum şi,
ocazional, pe teritoriul naţional,
conform programelor de pregătire profesională planificate;
obţinerea avizului favorabil la
interviul de avizare, susţinut
conform pct. 2.3.4.1. din
Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public
intern, aprobate prin H.G. nr.
1086/2013; condiții specifice
pentru ocuparea postului de
secretar: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalente, în ştiinţe/domeniul juridic,
administrație publică și/sau
științe/domeniul economic;
experienţă în specialitatea studiilor de minimum 1 an; cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei
Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint şi Outlook). Date
referitoare la desfășurarea
concursului: - Interviul de
avizare (doar pentru posturile
de auditor intern) se susţine
numai de către candidaţii care
au fost declaraţi admiși la
selecţia dosarelor și va consta în
susţinerea de către candidaţi a
lucrării depuse în domeniul
auditului intern privind executarea misiunilor de audit intern
de asigurare. Data limită de
depunere a dosarelor de avizare/
participare la concurs:
10.02.2017, ora 16.30, la Sediul
Filialei Județene Neamț a
Asociației Comunelor din
România, comuna Săbăoani,
județul Neamț, str. Orizontului,
nr. 58. - Interviul de avizare se
va desfăşura la sediul Primăriei
comunei Săbăoani, localitatea
Săbăoani, str. Orizontului, nr.
58, județul Neamț, în data de
20.02.2017, începând cu ora
10.00. - Data susţinerii probei
scrise: 21.02.2017, începând cu
ora 10.00, iar data susținerii
interviului: 27.02.2016, începând cu ora 10.00, ambele la
sediul Primăriei comunei
Săbăoani. Activitatea candidaților admiși la concursul organizat pentru ocuparea posturilor
de auditor intern și a celui de
secretar se va desfășura efectiv
începând cu 07.03.2017. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul Filialei
Județene Neamț a Asociației
Comunelor din România, www.
acorneamt.ro, precum și de la
secretarul comisiei de concurs,
domnul Zaur Eduard, tel.
0233735391/0733952157, în
zilele lucrătoare, între orele
08.30 – 16.30. Președinte, Filiala
Județeană Neamț a Asociației
Comunelor din România, ing.
Dascălu Valeria
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str.

Parfumului, nr. 2-4, sector 3,
București, organizează concurs,
în data de 20.02.2017, în
vederea ocupării pe perioadă
nedeterminată, pentru următoarele posturi contractuale
vacante în temeiul legal al H.G.
286/2011, cu completările și
modificările ulterioare: Direcţia
Pentru Protecţia Copilului
Centrul de zi „Lizuca” - 1 post
şef serviciu cu 1/2 de normă;
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență, nu se solicită vechime în
specialitate; - 1 post medic cu
1/2 de normă; Condiții specifice
de participare: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în specialitatea Pediatrie; drept de liberă
practică; asigurare Malpraxsis,
nu se solicită vechime în specialitate; - 1 post psiholog; Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de specialitate de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în Psihologie,
nu se solicită vechime în specialitate; - 1 post logoped: Studii
superioare de specialitate de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în Psihologie
clinică sau educaţională, nu se
solicită vechime în specialitate;
- 2 posturi educator puericultor;Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat;certificat absolvire curs
formare educator puericultor,
nu se solicită vechime în specialitate; - 2 posturi asistent medical;Condiții specifice de
participare: Studii postliceale de
spe c ialitate absolvite cu
diplomă, nu se solicită vechime
în specialitate; - 6 posturi
educator specializat : Condiții
specifice de participare: Studii
medii absolvite şi certificat
absolvire curs formare educator
specializat/ liceu pedagogic; nu
se solicită vechime în specialitate; - 1 post administrator cu
1/2 de normă;Condiții specifice
de participare: Studii medii,
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat, nu se solicită
vechime în specialitate; - 2
posturi muncitor calificat –
bucătar; Condiții specifice de
participare: Studii generale/
medii, liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; certificat de calificare în domeniu,
nu se solicită vechime în muncă;
- 2 posturi muncitor necalificat
– ajutor bucătar; Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în
muncă; - 8 posturi îngrijitor
(îngrijitor copii); Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în
muncă; - 2 posturi îngrijitor
(îngrijitor clădiri); Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime
în muncă; Candidaţii vor
depune personal dosarele de
concurs începând cu data de
26.01.2017 (data publicării
anunţului) pe o perioadă de 10
zile lucrătoare conform legislaţiei în vigoare, în intervalul orar
09:00-14:00, la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 3 din Str.
Parfumului, nr 2-4, sector 3,

Bucureşti. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină: 1.
Cerere de înscriere la concurs; 2.
Curriculum Vitae – model
European; 3. Copie după actul
de identitate; 4. Copie după
diplomă de studii; 5. Copie
după alte acte care să ateste
efectuarea unor specializări/
perfecţionări; 6. Copie după
cartea de muncă actualizată
până la data de 31.12.2010 şi/
sau adeverinţă eliberată de
angajator sau ITM care să
ateste vechimea în muncă şi
vechimea în specialitatea studiilor. 7. Copie după adeverinţa
care să ateste vechimea în
muncă şi vechimea în specialitatea studiilor după data de
01.01.2011, eliberată de angajator şi extras REVISAL certificate conform cu originalul de
către angajator (după caz
eliberat de ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise
în cazier); 9. Adeverinţa medicală, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, (eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie sau de către
unităti sanitare abilitate şi
trebuie să contină în clar
numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii; NOTA:
Copiile după actele menţionate
la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se
prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de
către secretarul comisiei de
concurs, sau se prezintă copii
legalizate de către candidati.
Concursul constă în două probe:
proba scrisă şi interviu/probă
practică. Proba scrisă şi interviul/proba practică se sustin din
bibliografia şi tematica afisată
pe site-ul instituţiei, www.
dgaspcs3.ro/oportunităţi de
angajare. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de
20.02.2017, ora 10.00, iar interviul/proba practică în data de
27.02.2017 ora 10.00. Informaţii
suplimentare în ceea ce priveste
locaţia unde se va desfăşura
concursul se pot obţine la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Sector 3 din Str. Parfumului, nr.
2-4, sector 3, Bucureşti, pe
site-ul instituţiei sau la numărul
de telefon 0730.013.862.
Director General, Lucian Ene
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str.
Parfumului, nr. 2-4, sector 3,
București, organizează concurs,
în data de 20.02.2017, în
vederea ocupării pe perioadă
nedetermînată, pentru următoarele posturi contractuale
vacante în temeiul legal al H.G.
286/2011, cu completările și
modificările ulterioare: Direcţia
Pentru Protecţia Copilului Centrul de zi „Micul Prînţ”; - 1
post şef serviciu cu 1/2 de
normă; Condiții specifice de
participare: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență, nu se solicită
vechime în specialitate. - 1 post
medic cu 1/2 de normă; Condiții

specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
în specialitatea Pediatrie; drept
de liberă practică; asigurare
Malpraxis;nu se solicită vechime
în specialitate; - 2 posturi asistent medical; Condiții specifice
de participare: Studii postliceale
de specialitate absolvite cu
diplomă, nu se solicită vechime
în specialitate; - 10 posturi
educator puericultor; Condiții
specifice de participare: Studii
medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs formare
educator puericultor/, nu se
solicită vechime în specialitate;
- 1 post administrator cu 1/2 de
normă: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diplomă de bacalaureat; nu se solicită vechime în
specialitate; - 10 posturi îngrijitor (îngrijitor copii); Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime
în muncă; - 2 posturi îngrijitor
(îngrijitor clădiri);Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime
în muncă; - 1 post spălătoreasă;
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; Candidaţii
vor depune personal dosarele de
concurs începând cu data de
26.01.2017 (data publicării
anunţului) pe o perioadă de 10
zile lucrătoare conform legislaţiei în vigoare, în intervalul orar
09:00-14:00, la sediul
D.G.A.S.P.C. Sector 3 din Str.
Parfumului, nr 2-4, sector 3,
Bucureşti. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină: 1.
Cerere de înscriere la concurs; 2.
Curriculum Vitae – model
European; 3. Copie după actul
de identitate; 4. Copie după
diplomă de studii; 5. Copie
după alte acte care să ateste
efectuarea unor specializări /
perfecţionări; 6. Copie după
cartea de muncă actualizată
până la data de 31.12.2010 şi/
sau adeverinţă eliberată de
angajator sau ITM care să
ateste vechimea în muncă şi
vechimea în specialitatea studiilor. 7. Copie după adeverinţa
care să ateste vechimea în
muncă şi vechimea în specialitatea studiilor după data de
01.01.2011, eliberată de angajator şi extras REVISAL certificate conform cu originalul de
către angajator (după caz
eliberat de ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise
în cazier); 9. Adeverinţa medicală, care atestă starea de sănătate corespunzătoare, (eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie sau de către
unităti sanitare abilitate şi
trebuie să contină în clar
numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii; NOTA:
Copiile după actele menţionate
la punctele 3, 4, 5, 6, 7 se
prezintă însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru
conformitate cu originalul de
către secretarul comisiei de
concurs, sau se prezintă copii

legalizate de către candidati.
Concursul constă în două probe:
proba scrisă şi interviu/probă
practică. Proba scrisă şi interviul/proba practică se sustin din
bibliografia şi tematica afisată
pe site-ul instituţiei, www.
dgaspcs3.ro/ oportunităţi de
angajare. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de
20.02.2017, ora 10.00, iar interviul/proba practică în data de
27.02.2017 ora 10.00. Informaţii
suplimentare în ceea ce priveste
locaţia unde se va desfăşura
concursul se pot obţine la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Sector 3 din Str. Parfumului, nr.
2-4, sector 3, Bucureşti, pe
site-ul instituţiei sau la numărul
de telefon 0730.013.862.
Director General, Lucian Ene.
l Institutul Limbii Române
recrutează şi selectează candidaţi din mediul universitar,
pentru ocuparea câte unui post
de lector de limba română la:
-Universitatea Liberă din
Bruxelles -Belgia, -Universitatea
din Heidelberg -Germania,
-Universitatea Jagellonă din
Cracovia -Polonia, -Universitatea din Belgrad -Serbia,
-Universitatea din Salamanca –
Spania, pentru o perioadă determinată, de 12 luni, care poate fi
prelungită, anual, cu condiţia
obţinerii aprobării de continuare
a activităţii din partea Institutului Limbii Române şi a
universităţii străine partenere.
Perioada determinată nu poate
depăși, în total, 36 de luni.
Descrierea lectoratelor de limba
română din cele 5 universități
mai sus amintite se regăsesc pe
site-ul www.ilr.ro, secțiunea
Anunțuri. Candidaţii trebuie să
fie cadre didactice cu minimum
2 ani vechime la catedră, titulari
într-o instituţie/ unitate de învăţământ românească acreditată
sau autorizată (conform art. 2
din H.G. nr. 837/2014). Cerinţe
profesionale ale partenerilor
străini sunt: 1.Pentru Universitatea Liberă din Bruxelles
-Belgia: -să fie familiarizat cu
activitatea științifică interdisciplinară (limba română și alte
domenii, cum ar fi lingvistica,
semantica, literatura, retorica
etc.); -să aibă experiență în
predarea limbii române ca
limbă străină, în special vorbitorilor de limbă franceză; -să fie
buni cunoscători ai limbii franceze și ai limbii engleze (constituie un avantaj cunoașterea
altor limbi străine); -să aibă
activitate științifică (articole și
cărți publicate, participarea la
conferințe internaționale); -să
fie capabil să organizeze prezentări și conferințe despre limba
română. 2.Pentru Universitatea
din Heidelberg -Germania: -să
aibă formație filologică, care să
cuprindă studii românești; -să
aibă cunoștințe avansate de
limba germană, necesare pentru
predare. Constituie un avantaj
experiența în predarea limbi
române pentru străini și interesul pentru legăturile româno
-germane. 3.Pentru Universitatea Jagellonă din Cracovia
-Polonia: -să fie doctor în științe
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filologice (de preferință filologia
română); -să aibă experiență în
predarea limbii române ca
limbă străină studenților filologi; -să aibă experiență în
predarea literaturii române și a
folclorului studenților străini
filologi; -să cunoască la nivel
avansat limba franceză sau
limba engleză. Cunoașterea
limbii poloneze reprezintă un
avantaj. 4.Pentru Universitatea
din Belgrad -Serbia: -să fie
absolvent de limbă și literatură
română, cu specializare ulterioară în lingvistică; -să aibă
experiență în predarea limbii
române ca limbă străină; -să
aibă cunoștințe de limba
engleză; -să aibă cunoștințe
minime de limba sârbă. Vor fi
preferați candidații titulari în
universități de tradiție, care
predau în facultăți cu profil
filologic. 5.Pentru Universitatea
din Salamanca -Spania: -să fie
specialist în limba și literatura
română; -să fie bun cunoscător
al limbii spaniole (minim nivel
C1, cu certificate de competenţă
lingvistică). Este de preferat ca
aplicanții să aibă experiență în
predarea în limba spaniolă a
cursurilor de literatură română
și, pentru a putea participa la
proiecte academice de predare
și cercetare, să cunoască
sistemul universitar din Spania.
Concursul se va desfășura
conform următorului calendar:
până în data de 27.02.2017, ora
11.00- depunerea dosarelor;
28.02.2017- 03.03.2017, evaluarea dosarelor– prima probă;
04.03.2017 -afişarea rezultatelor
în urma evaluării dosarelor;
09.03.2017- interviu (ora se va
comunica după afişarea rezultatelor evaluării dosarelor);
10.03.2017- afişarea rezultatelor
în urma interviului. Rezultatul
final se publică pe site-ul www.
ilr.ro, în termen de maximum 2
zile lucrătoare de la data comunicării de către partenerul străin
a lectorului desemnat. Dosarele
de înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art. 7
din OMEN 5076/2014 şi se vor
depune în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la
sediul Institutului Limbii
Române din Bucureşti, str.
Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1,
cod poştal 012271, direct sau
prin intermediul serviciilor
poştale ori de curierat care
permit confirmarea primirii în
termen de 30 de zile de la data
publicării anunţului. Relaţii
suplimentare se obţin la sediul
Institutului Limbii Române, la
telefon 021/3110631 sau prin
e-mail la adresa lectorate@ilr.ro.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Ciech Soda România SA,
Vâlcea, oferă spre vânzare
următoarele produse din stocuri
fără mișcare: Țeavă cupru recuperate: Ø 60 x 4 x 3290 – 2.095
kg (100 buc.); Platbandă cupru:
80 x 10 - 33,5 kg; Sârmă cupru
bobinaj: Ø 0,4 - 12,6 kg; Ø 0,5 –
10 kg; Ø 0,6 - 4,5 kg; Ø 0,25 –
19 kg; Ø 1,1 – 2 kg; Ø 0,15 - 12,6
kg; Ø 4 – 30 kg; Ø 0,09 - 2,2 kg;
Ø 0,1 – 1 kg; Ø 0,07 - 0,15 kg.
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ANUNȚURI

Firmele interesate sunt rugate
să transmită oferta de preț (lei/
kg) pe adresa de email:
Elvira.Septelean@ciechgroup.
com; fax: 0250733382.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi,
anunţă vânzarea imobilului
situat în intravilanul judeţului
Iaşi, comuna Movileni, compus
din teren în suprafaţă de
50.000mp având nr.cadastral
60.366, la preţul de
17.060Lei. 0232.270.997.

DISPARIȚII
l Învederăm ca pe rolul Judecătoriei Orşova există spre soluţion are dosarul civil nr.
887/274/2016 cu termen de
judecată la 12.01.2017, având ca
obiect deschiderea procedurii de
declarare a morţii numitului
Vlach Ştefan, născut la
20.12.1977,
CNP:
1771220251991, fiul lui Ştefan şi
Tveta, cerere formulată de
petenta Novacescu Maria cu
invitaţia ca orice persoană să
comunice datele pe care le
cunoaşte în legătură cu cel
dispărut.

CITAȚII
l Se citează numita Albu Ana
în dosarul nr. 12048/193/2016, în
divorţ cu reclamantul Albu
Constantin, pentru termenul
din 16.02.2017, la Judecătoria
Botoşani, jud. Botoşani.
l Numita Dr.Kovacs Iolan, cu
domiciliul necunoscut este
citata in 09.02.2017 la Judecatoria Turda in dosar nr.
6703/328/2007.
l Bolgar Istvan Sandor, si sotia
Bolgar Tunde, ambii cu ultimul
domiciliu in Turda, Str.I.Rusu,
nr.57, Jud. Cluj, sunt citati in
02.03.2017, la Judecatoria
Tu r d a ,
in
dosar
nr.3887/328/2015.
l Porim Florin Laurentiu, cu
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resedinta in Spania este citat in
21.02.2017, la Judecatoria
T u r d a , i n d o s a r n r.
6344/328/2015.
l Se citează numita Popa
Ioana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Bradu, jud.
Argeş, pentru a se prezenta la
Tribunalul Argeş, la termenul
din 16.02.2017, în Dosarul
9931/280/2015, obiect revizuire.
l Numitul Smochină Victor
cheamă în judecată pe numita
Smochină Maricica în data de 9
februarie2017 la Judecătoria
Iași, dos. 24990/245/2016 la
complet C02M, având ca obiect
„divorț fără minori”.
l Citaţie - Către Filipov
Nikolay domiciliat în Bulgaria,
regiunea Ruse, oraş Ruse, str.
Vitosa, nr. 9, sunteţi chemat în
data de 20 martie 2017 la Tribunalul Teleorman, str. Independenţei, nr. 22, Alexandria, secţia
civilă 1, camera civil în dosarul
nr. 253/87/2016/01, complet C2
fond NCPC.
l Subsemnatul Stana Danut cu
dom. in Sepreus str. Avocat
Cacior nr. 39 jud. Arad, reclamant in cauza aflata pe rolul
Judecatoriei Chisineu Cris nr.
1286/210/2016 cu termen de
judecata la data de 28.02.2017,
avand ca obiect prestatie tabulara privind imobilul situat in
Sepreus str. Avocat Cacior nr. 39
jud. Arad, inscris in CF 301901
Sepreus topo 594-595/b, chem in
judecata pe Parvu Cornel,
Parvu Mihai si Suciu Maria
nascuta Parv, toate cu domiciliul necunoscut.

DIVERSE
l Leavis Cont IPURL –Administrator judiciar notifica
deschiderea procedurii generale
a insolventei privind pe SC Tara
Sales Construct SRL, cu sediul
in Ploiesti, str. Craitelor nr. 12,
jud. Prahova, Dosar
2 6 / 1 0 5 / 2 0 1 7 Tr i b u n a l u l
Prahova. Termen pentru depu-

nere opozitii creditori 10 zile.
Termenul pentru depunerea
declaratiilor de creanta
06.03.2017, intocmire tabel
preliminar 27.03.2017, solutionare contestatii si depunere
tabel definitiv 21.04.2017,
adunarea creditorilor
03.03.2016 ora 14:00. Relatii la
tel 0723880617.
l Aceasta informare este efectuata de catre OMV Petrom SA,
cu sediul in Str. Coralilor nr.22,
municipiul Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, un
Aviz de Gospodarire a Apelor
pentru realizarea lucrarilor de
“Conducta de amestec de la
sonda 128 Calugareasa la manifold sondele 117, 118 Calugareasa” propus a fi amplasat in
extravilanul comunei Prigoria,
localitatea Calugareasa, jud.
Gorj. Aceasta investitie este
noua. Ca rezultat al procesului
de productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare
cu privire la solicitarea Avizului
de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la
S.C Expert Serv SRL, cu sediul
in str. Mihai Eminescu, nr. 7,
et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l Chiabei Florian, având domiciliul în oraș București, str.
Herta, nr.6, sector 2, titular al
planului P.U.Z.–,,ansamblu
locuinte P+1+M’’, amplasat în
județul Ilfov, com.Berceni,
Tarla.16, Parcela.41/2/20,
anunță publicul interesat interesat asupra Deciziei etapei de
încadrare luată în cadrul
ședinței Comitetului Special
constituit din data
de:14.09.2016, urmând ca prima

versiune a planului să fie supusă
procedurii de adoptare de către
autoritățile competente, fără
aviz de mediu. Observații/
comentarii și sugestii se primesc
în scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.
021/4301523) în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea anunțului.
l Informare. Aceasta informare este efectuată de S.C. Vino
Imperium Doc S.R.L. cu sediul
în Arad, Bulevardul Revoluției
nr. 78, ap 1, tel. 0728153946, ce
intenționează să solicite de la
Administraţia Naţională “Apele
Romane”; Administraţia Bazinală De Apă „Crişuri” Oradea,
aviz de gospodărire a apelor
pentru realizarea lucrării
“demolare construcţii existente,
înfiinţare capacitate de
producţie şi îmbuteliere vin” cu
amplasament in jud. Arad, Oraș
Pâncota, sat Măderat, teren
extravilan, situat pe DE 1251
FN (drum asfaltat), extras de
CF 302007- Pâncota. Aceasta
investiție este nouă. Ca rezultat
al procesului de producție vor
rezulta următoarele ape uzate:
menajere (permanent), tehnologice şi pluviale (temporar) ce se
vor evacua astfel: Ape menajere
– bazin etanş vidanjabil – duse
la Staţia de Epurare Pâncota;
Ape tehnologice (convenţional
c u r a t e , c o n f o r m N T PA
001/2005) – bazin etanş vidanjabil - la irigaţii culturi viţă de
vie; Ape pluviale - bazine metalice - la irigaţii culturi viţă de
vie. Nu se prevăd epurări locale.
Aceasta solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa menționată. Persoanele
care doresc să transmită observaţii, sugestii sau recomandări
se pot adresa solicitantului la
adresa menționată după data de
20.01.2017.

SOMAȚII
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16, luna februarie, anul 2017,
ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Proﬁ Romserv SRL, licitația a II-a. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul, Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Aparat măsurat
prize de pământ, -, 318 lei, 19%; 2. Aparat reglaj antene satelit Sefram, -, 303 lei, 19%; 3. Aparat
satelit TV Satlook Micro, -, 300 lei, 19%; 4. Aparat TV satelit, -, 311 lei, 19%. Total: 1.232 lei. *)
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să se prezinte la termenul de vânzare, la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice
române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e)
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de
pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta
prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului
național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ...
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0246.216705, tasta 2-1, cu domnul Marian Ciochir.

l In dosarul civil cu nr.
1267/210/2016 al Judecatoriei
Chisineu Cris reclamantii Stana
Dacian domiciliat in Sepreus nr.
467 jud. Arad si Grec Petru si
Grec Maria ambii cu domiciliul
in Sepreus nr. 532 jud. Arad, cu
sediul ales la Cab Av. Cladovan
Ioan Bogdan din Chisineu Cris
str. Infratirii nr. 89 jud. Arad,
solicita - sa se constate ca reclamantul Stana Dacian a
dobandit dreptul de proprietate
asupra suprafetei de teren, lotul
mai mare, inscris in CF 302393
Sepreus, nr.top. 584-585, prin
uzucapiune - sa se constate ca
reclamantii Grec Petru si Grec
Maria au dobandit dreptul de
proprietate asupra suprafetei de
teren, lotul mai mic, inscris in
CF 302393 Sepreus, nr.top.
584-585, prin uzucapiune. Toti
cei interesati in cauza pot forumula opozitii la prezenta
somatie, in termen de 30 de zile
de la publicare si respectiv
afisarea somatiei, in dosarul cu

nr. de mai sus al Judecatoriei
Chisineu Cris.

de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.

l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Ineu se afla
dosarul nr. 1151/246/2016 cu
termen de judecata la data de
01.03.2017, avand ca obiect
cererea petentilor sotii Berlo
Constantin si sotia Berlo Maria
ambii cu dom. in Simand nr.
1195 jud. Arad, pentru constatarea dobandirii de catre acestia
a dreptului de proprietate prin
uzucapiune, asupra imobilului
constand in casa de locuit si
teren situat in Mocrea nr. 130
jud. Arad, CF 300863 Ineu topo
263-264.Persoanele interesate
pot face opozitie la numarul de
dosar indicat mai sus in termen
de o luna de la data publicarii
prezentei somatii

l Judecătoria Tecuci, jud.
Galaţi, sentinţa civilă
nr.2715/13.12.2016, dosarul
1978/324/2016. Admite acţiunea
civilă formulată de reclamanta
Popa Camelia, în contradictoriu
cu pârâtul Picu Nicolae, domiciliat în Com.Ostroveni, jud.Dolj.
Modifică măsura dispusă prin
sentinţa civila 268/2014 a Judecătoriei Tecuci, în sensul ca
dispune ca autoritatea părintească să se exercite asupra
minorei Picu Andreea, exclusiv
de către reclamantă. Cu apel în
termen de 30 zile de la comunicare.

l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Chisineu Cris
se afla dosarul nr. 1632/210/2016
cu termen de judecata la data de
14.03.2017, avand ca obiect
cererea petentului Suciu Mihai
Simion dom. in Chisineu Cris
str. Infratirii nr. 96 bl.c, et. 3 ap.
16 jud. Arad, pentru constatarea dobandirii de catre acesta
a dreptului de proprietate prin
uzucapiune prin jonctiunea
posesiilor, asupra imobilului
constand in teren in suprafata
de 1440 mp situat in Sepreus str.
Mihai Veliciu nr. 71 jud. Arad,
CF 301928 Sepreus topo
808-809/a.Persoanele interesate
pot face opozitie la numarul de
dosar indicat mai sus in termen

l România. Judecătoria Sânnic o l a u M a r e . D o s a r N r.
3083/295/2016. Somaţie emisă
de Judecătoria Sânnicolau Mare
în dosarul nr. 3083/295/2016.
Prin care se aduce la cunoştiinţa
tuturor celor interesaţi că
petenţii Hiliuţă Viorica şi
Hiliuţă Florin cu domiciliul
procesual ales la SCA Doandeş
şi Asociaţii cu sediul în Sânnicolau Mare str. Ghe.Lazăr nr 13,
bloc L 5 scara B, parter jud.
Timiş; au formulat acţiune
civilă necontencioasă - de
uzucapiune, prin care au solicitat instanţei: să constate că
petenţii au dobândit, prin
uzucapiune, dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în
CF. nr. 403924 Sânpetru Mare
(provenită din conversia de pe,
hârtie: a CF nr. 3839 Igriş nr. top

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni. Nr. 2457/26.01.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, luna ianuarie, ziua 26. În temeiul
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16, luna februarie,
anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea
București, nr. 107A, se vor vinde la licitație următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului S.C. Pilot Housse DP S.R.L.,
licitația a IV - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA
(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism VW Polo, nr.
identificare WVWZZZ9NZ6D067027, CIV G - 149885, Libere de
sarcini, 7.700 lei, 19 %. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel
termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la
licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției, sub forma
scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după
certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice
române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele
fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h).
declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi: obligațiile de mediu, obligațiile de conservare
a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... . Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: taxa de
participare la licitație, de 10 % din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate, se depune în contul
RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la nr. de telefon 0248.666.900. Data afișării: 27.01.2017.
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5026/520-521 ca bun comun,
constând în teren intravilan în
suprafaţă de 1079 mp. Să se
constate joncţiunea posesiei
petenţilor cu posesia exercitată
de Leoncu Alin - să se dispună
înscrierea dreptului de proprietate al petenţilor în cartea
funciară a imobilului, dobândit
cu titlu de uzucapiune. în baza
art. 1051 N.C.P.C toţi cei interesaţi sunt invitaţi să facă
opoziţie, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de 30 zile de
la emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea
cererii. Data, azi 25.01.2017.
Preşedinte, Csaba Bela Wasz,
Grefier, Nuţaş Liliana.

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu prevederile art. 117, Legea societăţilor
comerciale, administratorul
unic S.C. ISCE S.A. convoacă
Adunarea Ordinară cu următoarea ordine de zi: 1. Prelungirea mandatelor cenzorilor; 2.
Revocarea cenzorului Niculescu
Cornelia şi numirea unui nou
cenzor; 3. Diverse. Adunarea va
avea loc la sediul societăţii din
Bucureşti, sect. 2, str. Sf. Petru
Tei 53, în data 01.03.2017, ora
12.00. În lipsă de cvorum,
Adunarea Generală se reconvoacă pentru 02.03.2017, la
aceeaşi adresă şi aceeaşi oră.
l Faberrom SA, cu sediul
București, Bd.Iuliu Maniu, nr.7,
Sector 6, înregistrată la Regist r u l C o m e r ț u l u i s u b n r.
J40/620/1991, CUI:455053, prin
Președintele Consiliului de
Administrație, convoacă şedinţa
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în baza
Legii nr.31/1990, în data de
27.02.2017, ora 15,00 la sediul
Faberrom SA, clădirea Corp N,

cu următoarea Ordine de zi: 1.
Prezentarea situației subscrierii
noilor acțiuni emise în vederea
majorării capitalului social la
suma de 2.227.250Lei, prin
emisiunea unui număr de
712.720 noi acțiuni, în valoare
nominală de 2.5Lei. 2.Aprobarea finală a majorării capitalului social la suma de
2.227.250Lei, prin emisiunea
unui număr de 712.720 noi
acțiuni, în valoare nominală de
2.5Lei. 3.Discutarea actualizării
Actului Constitutiv pentru a
reflecta modificările intervenite
în structura capitalului social.
Ca urmare a modificărilor
propuse, art.7 va avea următoarea formulare: „Capitalul
social al societății este de
2.227.250Lei, împărțit în
890.900 de acțiuni nominative.
Valoarea nominală este de
2,5Lei fiecare, subscris și vărsat
în întregime”. În cazul în care la
data de 27.02.2017, ora 15,00 nu
se întrunesc condiţiile de
cvorum necesare, se fixează în
temeiul Legii nr.31/1990 cea
de-a doua Adunare Generală a
Acţionarilor Societăţii pentru
data de 28.02.2017, ora 15,00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine
de zi.

LICITAȚII
l SC Grup XL Company SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea
la vânzare, a activelor societăţii
debitoare, după cum urmează:
Activul nr.1: Hala de depozitare
si birouri administrativ- compus
din teren cu suprafata de 3.127
mp si constructii cu suprafata
utila de 2.454 mp. situat in Iasi,
Calea Chisinaului nr.35. Pretul
de vanzare fiind in cuantum de
2.353.126,80 lei (respectiv
531.000 Eur) (60% din valoarea

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administratia Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
136022/25.01.2017. În conformitate cu prevederile O.G.
14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
09.02.2017, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului: 1. Apartament cu două camere și dependințe în
suprafață utilă de 44,59 m.p., suprafață utilă balcon 4,15 m.p.,
cota parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață
teren indiviz 18 m.p. în folosință, situat în orașul Sinaia, str.
Spitalului, nr. 3, bl. 17, etaj 3, ap. 16, județul Prahova, intabulat.
Preț pornire - 100.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei. 2.
Teren extravilan în suprafață de 600 m.p., categoria de folosință
pădure, situat în comuna Secăria, jud. Prahova, Tarla 22, Parcela
320/40 PD, intabulat. Preț pornire - 1.200 lei. Pasul de licitație
este de 100 lei. Persoanele interesate pot depune dosarul de
participare la licitație până pe data de 07.02.2017, orele 16.00, la
registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova
din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, dosar ce trebuie să
conțină următoarele documente: a) cererea de înscriere la
licitație; b) dovada plății garanției de participare, reprezentând
10% din prețul de pornire a licitației în contul RO98TREZ5215
005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de
înregistrare 2844936; c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, în original; d) pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română și legalizat; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de
pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de
pe pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada emisă de
creditorii ﬁscali că nu are obligații ﬁscale restante la bugetul de
stat și la bugetul local. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne
contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul
A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera
502 B, Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.

de evaluare), (fara TVA).
Activul nr.2: Proprietate imobiliara- teren- situat in Zona
Antibiotice, jud.Iasi, cu front la
E583, avand suprafata de 8.558
mp. Pretul de vanzare fiind in
cuantum de 682.619,40lei
(respectiv 154.038EUR) (60%
din valoarea de evaluare), (fara
TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare
au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de
02.02.2017 orele 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi,
in data de 03.02.2017 orele
12.00, şi se va desfăşura în
conformitate cu prevederile
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data
de 16.06.2016. Adjudecarea se
va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la
plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se
va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi, până la data de 02.02.2017
orele 12.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela
la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/24089.
l 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a persoanei
de contact: Consiliul local
Borsec, cu sediul în orașul
Borsec, județul Harghita, str.
Carpați, nr.6/A, cod fiscal:
4245380, telefon/fax:
0266.337.001, 0266.337.007,
email: b_zsolt2000@yahoo.com.
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: Concesionarea
unui număr de 7 loturi de teren
în vederea construirii de
pensiuni cu o capacitate de
minim 5(cinci) camere, pe o
durată de 49 ani. CF nr. 51875
dezmembrat în 6 parcele: 1.
51904 -str. Nouă, având suprafața măsurată de 1.082mp.
Valoarea terenului: 101.900Lei,
prețul de pornire la licitație:
2.079,59 Lei; 2. 51909 -str. Nouă,
având suprafața măsurată de
856mp. Valoarea terenului:
82.400 Lei, prețul de pornire la
licitație: 1.681,63 Lei; 3. 51910

-str. Nouă, având suprafața
măsurată de 821mp. Valoarea
terenului: 79.400 Lei, prețul de
pornire la licitație: 1.620,40 Lei;
4. 51911 -str.Nouă, având suprafața măsurată de 821mp.
Valoarea terenului: 79.400Lei,
prețul de pornire la licitație:
1.620,40 lei; 5. 51912 -str. Nouă,
având suprafața măsurată de
821mp. Valoarea terenului:
79.400Lei, prețul de pornire la
licitație: 1.620,40 Lei; 6. 51913
-str. Nouă, având suprafața
măsurată de 821mp. Valoarea
terenului: 79.400Lei, prețul de
pornire la licitație: 1620,40Lei.
CF nr.51869 dezmembrat în 1
parcele: 1. 51938, str.Nouă,
având suprafața măsurată de
811mp. Valoarea terenului:
80.100Lei, prețul de pornire la
licitație: 1.634,69Lei. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin
cerere scrisă la sediul Consiliului local Borsec. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Cabinet viceprimar. 3.3. Costul
şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
G u v e r n u l u i n r. 5 4 / 2 0 0 6 :
Valoarea documentației (caiet
de sarcini și documentația de
atribuire), este de 50Lei, care se
poate achita de către cei interesați în numerar la casieria consiliului local Borsec din str.
Carpați, nr.6/A, sau prin virament
în
contul:
RO24TREZ35421350250
XXXXX , deschis la Trezoreria
Toplița. Taxa de participare:
100Lei, care se poate achita de
către cei interesați în numerar la
casieria consiliului local Borsec
din str. Carpați, nr. 6/A, sau prin
virament în contul:
RO97TREZ3546006XXX
000711, deschis la Trezoreria
Toplița. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 16
februarie 2017, ora 12.00.
4.1.Data limită de depunere a
ofertelor: 21 februarie 2017,
orele 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: sediul
Consiliului local Borsec, str.
Carpați, nr. 6/A, județul
Harghita. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: două
exemplare.. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 21 februarie 2017, orele
12.00, la sediul Consiliului local
Borsec. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: 15
zile de la adjudecare la Instanța
de Contencios Administrativ și
Fiscal Miercurea Ciuc, județul
Harghita, str.Szasz Endre, nr.6,
cod:530132, telefon:
0266/371.616, Fax:
0266/314.48,e-mail: tr-harghita@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către

instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 26.01.2017.
l Anunţul publicitar privind
arendarea prin licitaţie deschisă
a unei suprafeţe de 407,1652 ha
teren cu destinația agricolă
(TDA)- categoria de folosință
ARABIL situată în extravilanul
comunelor Giurgeni – 99,6976
ha și Vlădeni – 307,4676 ha. La
sediul Consiliului Județean
Ialomița, situat în Municipiul
Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1,
județul Ialomiţa va avea loc la
data de 15.02.2017, ora 11,00,
licitaţie publică deschisă în
vederea atribuirii prin arendare
a unui teren cu suprafata de
407,1652 ha, teren cu destinația
agricolă (TDA)- categoria de
folosință arabil, situat în extravilanul comunei Giurgeni –
99,6976 ha și extravilanul
comunei Vlădeni – 307,4676
ha., aparţinând domeniului
privat al județului Ialomița, în
vederea arendării pentru exploatația agricolă, conform Hotararii Consiliului Județean
Ialomița nr.98, din data de
15.12.2016. Terenul mentionat
mai sus se arendează pe o perioada de : 5 ani de la data
semnării contractului de arendare pentru: - Plante tehnice și
industriale ; - Plante furajere; Plante medicinale și aromatice.
10 ani de la data semnării
contractului de arendare
pentru: - Cultura de cereale ; Legumicultură. 20 ani de la
data semnării contractului de
arendare pentru: Plante energetice (plop energetic și salcie
energetică); Culturile de cătină
albă, moringa oleiferă și afine.
Arendașul poate solicita în scris,
cu minim 12 luni înainte de
expirarea duratei contractului
de arendă, arendatorului, reînnoirea acestui contract ,potrivit
art.1848, alin. (1) din Codul
Civil. Contractul se poate
reînnoi, pentru un termen egal
cu cel inițial prin Hotărâre a
Consiliului Județean Ialomița.
Arenda minimă de pornire a
licitației este de 1.600 lei/ha/an
. Procedura de arendare: - licitaţia publică deschisă - Criteriul
de atribuire al contractului de
arendare este cel mai mare nivel
al arendei ofertate - lei/ha/an.
Garanția de participare - în
cuantum de 5 % din suma datorată arendatorului, cu titlu de
arendă minimă (de la care se
porneşte licitaţia pentru primul
an al arendei, calculată în
funcţie de suprafaţa pe care
ofertantul intenţionează să o
arendeze. Valoarea garanției de
participare și modul de constituire al acesteia este prezentat în
cap.3 – CAIET DE SARCINI
– art.2.6.. Caietul de sarcini se
poate procura începând cu data
publicării anunțului publicitar
de la sediul Consiliului Județean Ialomița . Caietul de
sarcini împreună cu Instrucţiunile privind organizarea şi
desfăşurarea procedurii de
arendare se pot achiziționa la
preţul de 10 lei. Termenul limită
de depunere a ofertelor este
data de 14.02.2017 ora 16.30 la
registratura Consiliului Județean Ialomița. Data primirii
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solicitari de clarificări
08.02.2017. Deschiderea şi
evaluarea ofertelor va avea loc
în data de 15.02.2017 ora 11.00
la sediul Consiliului Județean
Ialomița. Valabilitatea ofertelor
90 zile de la data depunerii .
Limba de redactare a ofertei –
Română. Comunicarea rezultatului licitaţiei - în termen de 3
zile lucrătoare de la stabilirea
ofertei câștigătoare. Încheierea
contractului de arendare – în
termen de 7 zile lucrătoare de la
data la care arendatorul a
informat ofertantul despre
acceptarea ofertei sale. Informaţii suplimentare: la numărul
de telefon: 0243/230201 int. 244,
fax. 0243/233.000, Compartiment patrimoniu public şi
privat, persoană de contact:
consilier Şelaru Gheorghe.

PIERDERI
l Pierdut Adeverinta achitare
apartament, 23 August nr.18,
bl.P33, sc.2, ap.8, Otopeni. Ilfov,
pe numele Grajdeanu Ioan.
Declar nula.
l Pierdut Contract inchiriere
nr.1123763L/9.05.2002, Str.
Horei nr.30A, pe numele Iancu
Viorel Ginel. Declar nul.
l Pierdut Certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto, cartela conducătorului
auto şi Atestat ADR eliberat de
ARR Dolj pe numele Constantin
Daniel. Se declară nule.
l Pierdut atestat transport
marfă pe numele Mihalache
Ionuț Vlad, în benzinăria OMV,
oraș Horezu, județul Vâlcea.
Persoană contact: Mihalache
I o n u ț V l a d , n r. t e l e f o n :
0754.784.196.
l Soc. Com. Geo & Pet S.R.L.,
J40/3181/2001, RO 13788483,
având sediul social în str. Barajului nr. 9 şi punct de lucru
Teiuş 73, cu A.M.E.F. identificată cu seria 12159559 şi seria
fiscală MB 0140053794, declar
pierdut nr. ordine fiscal eliberat
de A.N.A.F. (D.G.F.P.). Declar
acest document nul.
l Declar pierdută (nulă) legitimaţie serviciu eliberată de
Curtea de Apel Bucureşti
-Tribunalul Bucureşti pe numele
Zăvoeanu Georgeta.
l S.C. Pella Events S.R.L. cu
sediul în str. Siret nr. 40, sector
1, Bucureşti, RO 24163269,
J40/11768/2008, declară pierdut
certificat de înregistrare în
scopuri de TVA.
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