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

l Angajez instalatori, ajutori insta-
lator, necalificaţi cu posibilitatea 
calificării la locul de muncă, oferim 
salariu motivant. Oferim şi cazare 
dacă este nevoie. Relaţii  la 
tel._0749.981.165

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 Consiliul local Drăguşeni, județul 
Iaşi, organizează în data de 
24.10.2016, ora 9.00, concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
temporar vacante de şofer. Relații la 
telefon 0232256620.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială comuna Săcălaz, judeţul 
Timiş, organizează concurs, în data 
de 10.11.2016, ora 10,00 pentru 
ocuparea unui  post  vacant 
inspector de specialitate 1A pe peri-
oadă nedeterminată în cadrul 
Serviciului Financiar Contabilitate 
al Unităţii Administrativ-Terito-
rială comuna Săcălaz. Cerinţe: 
Studii superioare. Relaţii la tel: 
0256 367491.

l U.M. 02526 Bucureşti, din Minis-
terul Apărării Naţionale organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de conducere de şef 
birou gr. II, Biroul studii mediul 
internaţional de securitate din 
cadrul Secţiei programe studii de 
securitate/ studii superioare cu o 
vechime în specialitatea studiilor de 
minim 5 ani în domeniul studiilor 
de analiză a mediului internaţional 
de securitate, astfel: -31.10.2016, 
ora 10.00– proba scrisă; -03.11.2016, 
ora 10.00– interviul; -data limită de 
depunere a dosarelor– 21.10.2016, 
ora 15.30. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor face 
la sediul U.M. 02526 Bucureşti, 
strada Constantin Mille, nr.6, sector 
1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi 

detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului: 
plutonier major Angelescu Gabriela 
Ştefania, telefon: 021/313.79.55.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Vrancea organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant, cu încadrare pe perioadă 
nedeterminată, după cum urmează: 
-Subinginer cadastru grad IA– 1 
post. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute 
de art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Concursul 
se va organiza conform calenda-
rului următor: -03 noiembrie 2016– 
ora 10 proba scrisă; -09 noiembrie 
2016-  ora 10 interviu. Detalii 
privind condiţiile specifice, biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială 
(www.vnocpi.ro şi www.ancpi.ro). 
Relații suplimentare se obțin la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Vrancea din 
Focşani str. Cuza vodă nr.69,  Biroul 
Resurse Umane şi Interogare Baze 
de Date, telefon 0237/228754 -int.21 
-persoană de contact, doamna 
Lungu Elena, consilier resurse 
umane.

l Spitalul Prof.Dr.Constantin 
Angelescu, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str.Aleea Căuzaşi, nr.49-
51, sector 3, anunţă amânarea 
concursului conform HG 286 
pentru ocuparea postului de: -un 
post asistent medical debutant, 
specialitatea generalist (fără 
vechime) -Compartiment ATI: 
-studii finalizate cu absolvirea şcolii 
postliceale sanitare; -certificat de 
membru eliberat de OAMGMAMR; 
-proba scrisă în data de 17 octom-
brie 2016, ora 10.00; -proba practică 
în data de 20 octombrie 2016, ora 
10.00, astfel: la o dată care se va 
comunica ulterior. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
nr. 1215/22.09.2016, pagina 8, cod 
46.252. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

l Liceul Tehnologic „Al.Ioan 
Cuza”, cu sediul în localitatea 
Slobozia, str.Lacului, nr.10, judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante de: Îngri-
jitor II: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică în 
data de 24.10.2016, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
27.10.2016, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii medii generale/
liceale; -nu sunt condiţii de 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceului Tehnologic „Al.Ioan 
Cuza”, Slobozia. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Slobozia, str.Lacului, 
nr.10, persoană de contact: Vlădilă 
Eugenia, telefon/fax: 0243.232.823, 
e-mail: gs_cuza_slobozia@yahoo.
com   

l Institutul Naţional de Endocri-
nologie “C.I.Parhon”, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr.34-
36, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcții contractuale vacante în 
conformitate cu HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare: -6 (şase) posturi asistent 
medical principal generalist, nivel 
studii PL -perioadă nedeterminată 
-5 ani vechime ca asistent medical; 
-3 (trei) posturi asistent medical 
generalist, nivel studii PL -perioadă 
nedeterminată -6 luni vechime în 
specialitate; -3 (trei) posturi asistent 
medical debutant generalist, nivel 
studii PL -perioadă nedeterminată 
- fără vechime în activitate; -2 
(două) posturi asistent medical 
principal laborator, nivel studii PL 
-perioadă nedeterminată -5 ani 
vechime ca asistent medical; -2 
(două) posturi asistent medical 
debutant laborator, nivel studii PL 
-perioadă nedeterminată -fără 
vechime în activitate; -2 (două) 
posturi asistent medical principal 
radiologie, nivel studii PL -perioadă 
nedeterminată -5 ani vechime ca 
asistent medical; -1 (un) post asis-
tent medical debutant radiologie, 
nivel studii PL -perioadă nedeter-
minată -fără vechime în activitate; 
-1 (un) post asistent medical prin-
cipal igienă, nivel studii PL -peri-

oadă nedeterminată -5 ani vechime 
ca asistent medical; -1 (un) post 
asistent medical dietetică, nivel 
studii PL -perioadă nedeterminată 
-6 luni vechime în specialitate; -3 
(trei) posturi registrator medical, 
nivel studii M -perioadă nedetermi-
nată -6 luni vechime în activitate; -2 
(două) posturi îngrijitoare, nivel 
studii G - perioadă nedeterminată 
-fără vechime în activitate; -1 (un) 
post infirmieră debutantă, nivel 
studii G -perioadă nedeterminată 
-fără vechime în activitate. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii în B-dul Aviatorilor, nr. 
34-36, conform calendarului 
următor: -24 octombrie 2016 
-selecția dosarelor; -31 octombrie 
2016,  ora 12.00 -proba scrisă; -02 
noiembrie 2016, ora 12.00 -proba 
practică; -04 noiembrie 2016,  ora 
12.00 -interviul. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs: 21 
octombrie 2016, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: Serviciul RUNOS, 
tel: 021.317.20.41, int.112, 258.   

l Direcţia audit intern a Ministe-
rului Apărării naţionale organi-
zează, conform H.G. 286/2011 şi 
Ordinului ministrului apărării 
naţionale nr. M. 68/2015, concurs 
pentru ocuparea unui post civil 
contractual vacant de auditor gr. I 
la Secţia audit intern teritorială nr. 
6 Iaşi. La probele de concurs (scrisă 
şi interviu) pot participa numai 
candidaţii care au fost avizaţi favo-
rabil la interviul de avizare, susţinut 
conform pct. 2.3.4.1. din Normele 

generale privind exercitarea activi-
tăţii de audit public intern, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
1086/2013. Detalii privind postul 
scos la concurs, desfăşurarea inter-
viului de avizare şi a probelor de 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă, sau echivalente, 
în domeniul economic; -experienţă 
în specialitatea studiilor: minim 4 
ani; -locul de desfăşurare a inter-
viului de avizare şi a probelor de 
concurs: sediul Secţiei audit intern 
teritoriale nr. 6 Iaşi, situat în muni-
cipiul Iaşi, Aleea Grigore Ghica 
Vodă nr. 2, judeţul Iaşi; -data şi ora 
desfăşurării interviului de avizare: 
28.10.2016, începând cu ora 10.00; 
-data şi ora desfăşurării probelor de 
concurs: 31.10. începând cu ora 
10.00 (prima probă de concurs- 
proba scrisă) şi 03.11.2016, înce-
pând cu ora 10.00 (a doua probă de 
concurs- interviul); -locul şi data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs: sediul Secţiei audit intern 
teritoriale nr. 6 Iaşi, până la data de 
21.10.2016 ora 16.00. Detaliile 
privind documentele solicitate, 
condiţiile generale şi specifice, 
calendarul desfăşurării interviului 
de avizare şi probelor concursului, 
precum şi tematica şi bibliografia 
sunt afişate la sediul Direcţiei audit 
intern (str. Dr. Taberei nr. 7-9, sector 
6, Bucureşti) şi sediul Secţiei audit 
intern teritoriale nr. 6 Iaşi, precum 
şi pe pagina de Internet a Direcţiei 

audit intern dai.mapn.ro/pages/
view/102 şi pe portalul posturi.gov.
ro. Informaţii suplimentare pot fi 
obţinute la tel. 0232.215.498, în 
zilele lucrătoare, între orele 08.00-
16.00.

l Primăria Comunei Maieru, cu 
sediul în loc.Maieru, str.Principală, 
nr.831, judeţul Bistriţa-Năsăud, tel./
fax: 0263.372.892, organizează 
concurs în vederea ocupării funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
execuție putând fi ocupată prin 
recrutare, conform prevederilor 
art.8 din Hotărârea de Guvern 
nr.611/2008, după cum urmează: 
Inspector, clasa I, grad profesional 
principal, în cadrul Compartiment 
Evidența agricolă, Cadastru, Fond 
funciar, Protecția mediului, Urba-
nism, Amenaj.teritoriu, sistemati-
zare şi disciplina în construcții, 
având ca scop protecția mediului şi 
silvicultura. Data concursului: 
-Proba scrisă: 08.11.2016, ora 10.00, 
Primăria Com.Maieru; -Interviul: 
10.11.2016, ora 10.00, Primăria 
Com.Maieru. Condiţii de partici-
pare: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul protecției 
mediului şi/sau silviculturii; 
-Cunoştinţe de operare pe calcu-
lator -nivel mediu; -Vechime în 
specialitatea studiilor 5 ani. Dosa-
rele se depun până în data de 
26.10.2016, la Primăria Comunei 
Maieru. Selecția dosarelor va avea 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 
312628/05.10.2016. În conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova 
organizează pe data de 20.10.2016, 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 mp, suprafață utilă balcon 4,15 
mp, cota parte indiviză 4,7% din părți comune blocului și suprafață teren indiviz 18 mp în folosință, 
situat în orașul Sinaia, str. Spitalului, nr. 3, bl. 17, etaj 3, ap 16, județul Prahova, intabulat. Preț pornire 
- 110.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de lei; 2. Teren extravilan în suprafață de 600 mp, 
categoria de folosință pădure, situat în comuna Secăria, județul Prahova, Tarla 22, Parcela 320/40 PD, 
intabulat. Preț pornire - 1.200 lei. Pasul de licitație este de 100 lei; 3. Casă din cărămidă cu fundație de 
beton și învelită cu țiglă, în suprafață de 70 mp, an construcție 1944, anexă în suprafață de 44 mp și 
teren intravilan în suprafață de 250 mp, situat în comuna Măgureni, sat Măgureni, nr. 43, Tarla 19, 
Parcela Cc 2089, județul Prahova, intabulat. Preț pornire - 35.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000 de 
lei; 4. Autoutilitară marca Volvo, tip FH1262RB 420, Euro 3, an fabricație 2002, c.c. 12130 cmc, 
motorină, nr . înmatriculare PH28CCR, culoare roșu, caroserie cabină dublă cu 2 uși și prelată, putere 
305/ 1800 kw. Preț pornire - 40.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 1000 lei; 5. Remorcă 
marca Schmitz, tip ZPR20 Gotha, an fabricație 2002, nr. înmatriculare PH29CCR, greutate maximă 
20000 kg, culoare roșu argintiu, caroserie prelată. Preț pornire - 12.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de 
licitație este de 500 lei. 6. Autoturism Skoda Fabia, Euro 3, an fabricație 2002, c.c. 1400 cmc, benzină, 
75 cp, culoare verde, nr. înmatriculare PH12NIP. Preț pornire - 6.500 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de 
licitație este de 100 lei; 7 Autoutilitară Fiat Ducato, an fabricație 2000, c.c. 2800 cmc, motorină, putere 
90 kw, nr. înm. 9646.XF.74, culoare alb. Preț pornire - 5.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este 
de 100 lei. Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la licitație până pe data de 
18.10.2016, 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 al licitației în contul RO98TREZ5215005XXX000089, 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 după 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 după actul de identitate; 
g). pentru persoanele fizice străine, copie după 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. Pen-
tru relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefon 0244.407.710, interior 555, sau la  
sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment 
Valorificare Bunuri.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11985. Nr. 103153 din 
30.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna octombrie, ziua 20. În 
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20.10.2016, ora 12.00, în localitatea Lazuri, 
comuna Comișani, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a) următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C Fabcom S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Lazuri, 
comuna Comișani, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 11084600: Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Cantitatea [ buc.],Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil *); 
Buldoexcavator JCB 3CX, an fabricație 2004, culoare galben, carburant motorină, 1 buc., 59.996 lei, 
20%; Cupă mare încărcare 300 cmc, an fabricație 2004,1 buc., 340 lei, 20%. Total: 60.336 lei. *) 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 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 prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al l icitaț iei, în contul 
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, 
copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți 
adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ 
Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact: 
Sasu Mihaela. Data afișării: 07.10.2016.
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loc în data de 27.10.2016. Dosarele 
candidaţilor vor conţine în mod 
obligatoriu: 1.Formularul de 
înscriere conform prevederilor 
legale; 2.Copia actului de identitate; 
3.Copiile diplomelor de studii şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; 4.Cazierul judi-
ciar; 5.Adeverinţă care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; 6.Declaraţie pe propria 
răspundere sau adeverinţă care să 
ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. Copiile de pe 
actele mai sus enumerate se 
prezintă însoţite de documentele 
originale sau legalizate notarial. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Maieru, 
telefon: 0263.372.892.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, strada Ștefan cel Mare, 
nr.33, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post de cercetător 
ştiințific, gradul I -domeniul arheo-
logie, specialitatea preistorie (studii 
superioare, perioadă nedetermi-
nată )  l a  Serv ic iu l  I s tor i e . 
Concursul se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile legii 
319/2003 actualizată şi republicată, 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, Ordinului 
Ministrului Educației, Cercetării, 
T i n e r e t u l u i  ş i  S p o r t u l u i 
nr.6560/2012 privind aprobarea 
standardele minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlu-
rilor didactice din învățământul 
superior şi a gradelor profesionale 
de cercetare-dezvoltare, modificat 
prin Ordinul Ministerului Educa-
ției Naționale nr.4204/2013, în data 
de 17.11.2016, ora 10.00, la sediul 
Muzeului Bucovinei, strada Ștefan 
cel Mare, nr.33, Suceava. Dosarele 
de concurs se depun în termen de 
30 de zile de la data apariției anun-
țului în ziar, la secretariatul institu-
ției. Termenul de depunere se 
calculează conform Codului de 
procedură civilă, art.181.-(1) şi (2). 
Detalii privind concursul se pot 
obține la sediul Muzeului Buco-
vinei din str.Ștefan cel Mare, nr.33, 
Suceava, telefon: 0230.216.439 sau 
pe site-ul instituției: www.muzeul-
bucovinei.ro

l Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane organizează la sediul său 
din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, 
nr. 39, jud. Hunedoara, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a postului contractual de 
conducere vacant de: şef serviciu -  
studii superioare de specialitate, 
gradul II, normă întreagă, în cadrul 
Secției de Istorie şi Artă Deva - (1 
post); concursul va avea loc în data 
de 31.10.2016, ora 09:00 - proba 
scrisă şi în data de 04.11.2016, ora 
09:00 – interviul. şi a posturilor 
contractuale de execuție vacante de: 
Referent De Specialitate - studii 
superioare, gradul I, normă 
întreagă, în cadrul Secției de Resta-
urare, Investigații, Conservare 
Deva - (1 post); concursul va avea 
loc în data de 01.11.2016, ora 09:00 
- proba scrisă şi în data de 
07.11.2016, ora 09:00– interviul. 
Referent de specialitate - studii 
superioare, gradul I, normă 
întreagă, în cadrul Serviciului 
Resurse Umane, Salarizare, Infor-
matică, Administrativ - (1 post); 
concursul va avea loc în data de 
02.11.2016, ora 900 - proba scrisă şi 
în data de 08.11.2016, ora 09:00 – 
interviul. Dosarele de participare la 
concurs vor fi depuse până la data 
de 21.10.2016, ora 14:00 la sediul 
instituției, biroul Resurse Umane. 
Persoană de contact: Popescu Adri-
a n a - C r i s t i n a ,  t e l / f a x 
0254/216750/212200, int. 2023.

l Primăria comunei Hârtop, 
judeţul Suceava organizează 
concurs pentru ocuparea a trei 
functii contractuale vacante si 
anume: consilier gradul II - în 
cadrul Compartimentului cultura, 
activitati de tineret, muncitor neca-
lificat şi paznic - în cadrul Compar-
timentului gospodărire comunală 
administrativ, deservire. Proba 
scrisă a concursului va avea loc în 
data de 3.11.2016, ora 10, la sediul 
Primăriei comunei Hârtop, interviul 
urmând a se desfăşura în termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune la 
sediul Primăriei comunei Hârtop, 
județul Suceava, la secretarul comi-
siei,  în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a.  Condi-
ţiile de participare, conditiile de 
desfăşurare a concursului, biblio-

grafia şi alte date necesare sunt 
afişate la sediul Primăriei comunei 
Hârtop, judeţul Suceava si pe 
pagina www.comunahartop.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obtine la 
numărul de telefon 0230558556 
intre orele 8-16.
 
l Primaria Municipiului Codlea, 
jud.Brasov, organizeaza concurs de 
recrutare pentru ocuparea urma-
toarelor functii publice de executie 
vacante: 1.Compartiment studiu 
legislativ referent cl.I grad profesi-
onal superior -1post Conditii de 
participare: -studii medii absolvite 
cu diploma de bacalaureat -vechime 
in specialitatea studiilor necesare 
exercitarii functiei publice minim 
9ani. 2.Serviciul Implementare 
strategie urbana consilier cl I grad.
prof. asistent -1post Conditii de 
participare: -studii superioare de 
lunga durata absolvite cu diploma 
de licenta in domeniul tehnic 
-vechime in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice 
minim 1an Concursul va avea loc la 
sediul Primariei Municipiului 
Codlea str.Lunga nr.33 iar proba 
scrisa a concursului se va sustine in 
data de 07.11.2016 orele 10:00.Data 
limita de depunere a dosarelor de 
participare la concurs este 
27.10.2016 si se face,la comparti-
mentul registratura al primariei 
municipiului Codlea.Candidatii vor 
avea in vedere modificarile si 
completarile la zi ale actelor norma-
tive indicate in bibliografie.Biblio-
grafia si relatii suplimentare se pot 
obtine la Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Primariei muni-
cipiului Codlea,Perju Liliana secre-
t a r a  c o m i s i e i  d e  c o n c u r s 
tel:0268/251650, int.122.Conditii de 
desfasurare.Selectarea dosarelor de 
inscriere.Proba scrisa -Interviu 
candidati admisi Data 03.11.2016,0
7.11.2016,09.11.2016 
Ora-13:00,10:00, 10:00.Locul 
Primaria municipiului Codlea,Pri-
maria municipiului  Codlea 
Primaria municipiului Codlea

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ștefan cel Mare, nr.33, 
organizează în temeiul  HG 
nr.286/2011, modificat şi completat 
de HG nr.1027/2014, concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Economist, studii supe-
rioare, gr.IA -1 post; -Gestionar 

custode, studii medii, tr.I -1 post; 
-Muncitor calificat, treapta 1 -2 
posturi; -Muncitor necalificat, 
treapta I -2 posturi; -Guard -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 31.10.2016, 
ora 10.00; -proba interviu se susţine 
într-un termen de maxim 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii 
primei probe. Data, ora şi ziua 
interviului se vor afişa după proba 
scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
specifice: -pentru postul de econo-
mist, studii superioare, gradul IA 
-Compartimentul Contabilita-
te-Personal-Salarizare-Tehnic: 
-studii superioare economice de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență; -vechime în specialitatea 
studiilor de minim 6 ani şi 6 luni; 
-pentru postul de gestionar custode, 
studii medii, treapta I -Biroul 
Educație, Marketing şi Comuni-
care: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă: 3 ani şi 6 luni; -pentru 
posturile de muncitor calificat, 
treapta I -Serviciul Etnografie/
Muzeul Satului Bucovinean: -studii:  
generale, profesionale sau medii; 
-specializări: prelucrarea lemnului, 
tâmplărie, dulgherie, construcții 
lemn sau similar; -vechime în 
muncă: minim 9 ani; -pentru postu-
rile de muncitor necalificat, treapta 
I -Serviciul Cetatea de Scaun: 
-minim studii generale; -minim 6 
luni vechime în muncă; -pentru 
postul de guard -Serviciul Cetatea 
de Scaun: -minim studii generale şi 
nu necesită vechime în muncă; 
-certificat de calificare profesiona-
lă-agent pază şi ordine recunoscut 
de către Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
instituției şi pe pagina de internet, 
respect iv  până în  data  de 
21.10.2016, ora 14.00. Dosarele se 
vor verifica de către comisia de 
concurs, iar rezultatele selectării 
dosarelor se vor afişa la sediul insti-
tuției şi pe site-ul: www.muzeulbu-
covinei.ro. Informaţii suplimentare 
şi bibliografia necesară se pot obţine 
de la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439 şi pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro.

l Primăria Comunei Nereju, 
județul Vrancea, organizează 

concurs pentru ocuparea, pe peri-
oadă determinată (perioada conce-
diului pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani), a funcției 
contractuale de execuție temporar 
vacante de referent în cadrul 
Compartimentului autoritate tute-
lară. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Nereju, 
județul Vrancea, în data de 24 
octombrie 2016, ora 10.00, proba 
scrisă, şi în data de 26 octombrie 
2016, ora 10.00, interviul. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Primăriei Comunei 
Nereju, județul Vrancea, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului privind organizarea 
concursului şi trebuie să conţină 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi anume: 
1.Condiții generale de ocupare a 
postului: a.Are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b.Cunoştințe de limba română, scris 
şi vorbit; c.Are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d.Are 
capacitate deplină de exerciţiu; 
e.Are stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată în baza adeverinței 
medicale, eliberată de medicul de 
familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f.Îndeplineşte condițiile de 
studii, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului 
scos la concurs; g.Nu a fost 
condamnată sau condamnată defi-
nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori a autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție sau 
a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 2.Condiții specifice 
pentru ocuparea postului temporar 
vacant, pe perioadă determinată 
(perioada concediului pentru creş-
terea copilului în vârstă de până la 
2 ani), de referent în cadrul 
Compartimentului autoritate tute-
lară: -Absolvent liceu cu diplomă de 
bacalaureat; -Fără vechime în 
muncă. Relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei şi la telefon: 
0237.266.200.

l Primăria Comunei Nereju, 
județul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, a funcției 
contractuale de execuție vacante de 
şofer microbuz şcolar. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei 
Comunei Nereju, județul Vrancea, 
în data de 31 octombrie 2016, ora 
13.00, proba scrisă, şi în data de 2 
noiembrie 2016, ora 13.00, interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune la sediul Primăriei 
Comunei Nereju, județul Vrancea, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului privind 
organizarea concursului şi trebuie 
să conţină obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din Regulamen-
tul-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, şi 
anume: 1.Condiții generale de 
ocupare a postului: a.Are cetățenie 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; b.Cunoştințe de limba 
română, scris şi vorbit; c.Are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d.Are capacitate deplină 
de exercițiu; e.Are stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată în baza 
adeverinței medicale, eliberată de 
medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; f.Îndeplineşte 
condițiile de studii, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; g.Nu 
a fost condamnată sau condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori a autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. 2.Condiții specifice 
pentru ocuparea postului vacant, pe 
perioadă nedeterminată, de şofer 
microbuz şcolar: a.Absolvent liceu 
cu diplomă de bacalaureat sau 
şcoală generală; b.Posedă permis de 
conducere categoria “D”; c.Să aibă 
minim 1 an vechime în muncă în 
domeniu; d.Posedă atestat pentru 
transportul rutier de persoane; 
e.Adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate eliberată 
de un cabinet medical specializat în 
ceea ce priveşte examinarea condu-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 
Municipal Fetești. Nr. 12712/05.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, 
luna 10, ziua 26. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua 26, luna 10, anul 2016, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează 
licitație publică pentru următoarele bunuri mobile, la sediul său, în str. Ceahlăului, Ans. 44, Parter, 
proprietate a debitorului I.I. Ciocea Gabriel Alexandru, cu domiciliul fiscal în localitatea Stelnica, nr. -, 
bl. -, sc. -, apt. -, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 26796887: Denumirea bunurilor mobile, 
descriere sumară (se vor indica 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). Tractor 
Belarus 952,3 model D-245, 5C2, putere kw (cp) - 70 (95), viteza nominală arbore cotit, rot/min - 
1800, nr. de cilindri - 4, an fabricație 2010, 45.879 lei, 20 %; 2).Cositoare rotativă 1,85 m tip Kosirca, 
an fabricație 2010, serie 7552, 1972 lei, 20 %. Bunurile mobile susmenționate se află pe raza localității 
Stelnica, Jud. Ialomița. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Licitația se află la al 
doilea termen. Prețul de pornire al licitației este diminuat cu 25% din prețul de evaluare. 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 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanță judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea 207/2015, 
republicată cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din 
Legea 207/2015 republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.364.750, interior 17.

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 art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 19, luna 
10, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Fashion Triumph SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 12/420, sc. C, et. 3, ap. 40, jud. Giurgiu, cod de identificare 
fiscală 1284164: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate/ bucată, Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism Cielo 
Executive,serie șasiu K1ATF19V11D049651, serie motor 001771R, nr. înmatriculare GR10FTG, 1 
bucată, 650 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările 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 prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.
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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 art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 24, luna 
10, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Invest Agro Service SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Uzunu, comuna Călugăreni, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 13855132: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul), Cantitate/bucată, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), 
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism Dacia Logan SD LSDAE, serie șasiu 
UU1LSDAEF41046153, serie motor UF75840, nr. înmatriculare B18WSA, 1 bucată, 4550 lei, 20%; 2. 
Autoturism Dacia Logan SD LSDAM, serie șasiu UU1LLSDAMH39357711, serie motor R019266, nr. 
înmatriculare B67WMS, 1 bucată, 2700 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările 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 prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferta de cumpărare, în cazul 
vânzării la licitație; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, 
tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Municipal Câmpina. Nr. 100471/05.10.2016. Anunț de vânzare. În temeiul art. 250, alin. (2) din. 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură, S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, bd. 
Carol I, nr. 31, licitație publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - În data 
de 19.10.2016, ora 13.00, teren intravilan 213 mp, categoria de folosință curți - construcții, situat în 
localitatea Valea Doftanei, sat Tesila, punct „Centru”, jud. Prahova, preț de pornire 8.683 lei, 
proprietatea debitoarei Stanciu Ana Ruxandra - Ploiești, jud. Prahova; - În data de 19.10.2016, ora 
14.30, autoclav Asal 760, preț de pornire 1.154 lei; densitometru Biosan Den, preț de pornire 785 lei; 
analizor BS 400, preț de pornire 80.078 lei; autoclav Asal 760, preț de pornire 1.700 lei; autoclav SD 
2000, preț de pornire 1.325 lei; termostat, preț de pornire 971 lei; hotă lux laminar, preț de pornire 
1.678 lei; termostat, preț de pornire 971 lei; centrală, preț de pornire 1.236 lei; sistem electroforeză, 
preț de pornire 2.204 lei; sistem electroforeză, preț de pornire 2.356 lei; sistem electroforeză, preț de 
pornire 3.839 lei; hotă lux laminar V 700, preț de pornire 3.263 lei; densitometru, preț de pornire 545 
lei; AMC PH - metru și densitometru, preț de pornire 1.273 lei; autoturism Ford Mondeo, an fabricație 
2006, preț de pornire 10.662 lei, proprietatea debitoarei S.C. Sanomed S.R.L. - Cornu; - În data de 
20.10.2016, ora 13.00, autotractor Iveco tip 440E43T/75, an fabricație 2002, preț de pornire 18.068 
lei; semiremorcă cisternă Magyar, an fabricație 1999, preț de pornire 21.907 lei; autotractor MAN 18 
413/FLS/TG410A, an fabricație 2002, preț de pornire 20.100 lei; autotractor MAN TG 460A XXL, an 
fabricație 2002, preț de pornire 21.230 lei; autotractor MÂN 18 413 FLS/TG-A, an fabricație 2002, preț 
de pornire 20.100 lei, proprietatea debitoarei S.C. Corydob Peco Serv S.R.L. - Poiana Câmpina, jud. 
Prahova; - În data de 20.10.2016, ora 14.30, construcție - chioșc metalic 54 mp, situat în localitatea 
Breaza, str. Victoriei F.N., jud. Prahova, preț de pornire 30.620 lei și construcție - chioșc metalic 67 mp, 
situat în localitatea Breaza, Aleea Parcului F.N., jud. Prahova, preț de pornire 35.654 lei, proprietatea 
debitoarei S.C. Ferny S.R.L. - Breaza, jud. Prahova; - În data de 21.10.2016, ora 11.00, spațiu 
comercial (încăpere cu destinație bar) cu terasă acoperita 66,75 mp, situat în localitatea Câmpina, str. 
Carol I, nr. 119, jud. Prahova, preț de pornire 291.460 lei, proprietatea debitoarei S.C. Terasa Eric 
Shop S.R.L. - Cornu, jud. Prahova. Prețurile de pornire ale licitației nu includ TVA. Anunțurile de 
vânzare pot fi consultate la sediul S.F.M. Câmpina, la sediul primăriei în raza căreia se afla bunurile și 
pe site - ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare, privind condițiile de participare și actele necesare 
la depunerea ofertelor, puteți apela nr. de telefon: 0244.376.010, 0244.376.011; persoană de 
contact: dl. Pavel Gheorghe.

cătorilor auto; f.Aviz psihologic; g.
Adeverință care să ateste vechimea 
în muncă și vechimea de condu-
cător auto; h.Copia fișei de evaluare 
a performanțelor profesionale indi-
viduale sau recomandare de la 
ultimul loc de muncă; i.curriculum 
vitae. Relaţii suplimentare la sediul 
instituţiei și la telefon: 0237.266.200.

l Primăria Comunei Nereju, 
judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției 
contractuale de execuție vacante de 
paznic. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții 
generale, conform art.3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare: a)are cetă-
țenia română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în 
România;  b)cunoaște l imba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndeplinește 
condițiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu servi-
ciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea func-
ției, cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţiile 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs și a ocupării 
funcției contractuale sunt: a)studii 
generale (școală generală, 8 clase); 
b) să fie atestat profesional conform 
Legii nr.333/2003, privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecţia persoanelor, republicată 
cu modificările și completările ulte-
rioare (certificat de calificare profe-
sională-agent pază, atestat agent 
pază); c)fără vechime în muncă. 

Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -31 octom-
brie 2016, ora 10.00, proba scrisă; -2 
noiembrie 2016, ora 10.00, interviul. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
țului. Conform art.6 al Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, pentru înscrierea la concurs 
candidații vor prezenta un dosar de 
concurs care va conține următoa-
rele documente: a.cererea de 
înscriere la concurs adresată condu-
cătorului autorității sau instituției 
publice organizatoare; b.copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; c.copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor speci-
fice ale postului solicitate de autori-
tatea sau instituția publică; d.
carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie și/sau în speciali-
tatea studiilor, în copie; e.cazierul 
judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează; 
f.adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unitățile sanitare abili-
tate; g.curriculum vitae. Adeverința 
care atestă starea de sănătate 
conține, în clar, numărul, data, 
numele emitentului și calitatea 
acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătății. În 
cazul în care candidatul depune o 
declarație pe proprie răspundere că 
nu are antecedente penale, în cazul 
în care este declarat admis la 
selecția dosarelor, acesta are obli-
gația de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data 
desfășurării primei probe a concur-
sului. Copia actului de identitate, 
copiile documentelor de studii și 

carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverințele care atestă vechimea 
vor fi prezentate și în original, în 
vederea verificării conformității 
copiilor cu acestea. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Comunei Nereju, judeţul 
Vrancea, telefon: 0237.266.200.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de șef 
birou -Biroul de Audit Public Intern 
din cadrul Consiliului Judeţean 
Harghita.  Concursul se organi-
zează la sediul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, în data de 09 
noiembrie 2016 ora 09.00 -proba 
eliminatorie de testare a cunoștin-
ţelor de operare pe calculator și ora 
10.00 - proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49  din 
H.G. nr.611/2008, modificată și 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici și la   nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Scorțaru Nou, 
judeţul Brăila. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, în data de 10 
noiembrie 2016, ora 10.00 proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din H.G. nr.611/2008, 
modificată și completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 

suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici și la nr. de telefon : 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei  
publice de conducere vacante de șef 
serviciu -Serviciul Legislație, din 
cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor. Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici în 
data de 11 noiembrie 2016, ora 
10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr.611/2008, modificată și 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul și 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici și la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei  
publice de conducere vacante de 
director -Direcția Economico-Fi-
nanciară, din cadrul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. 
Concursul se organizează la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici în data de 11 noiembrie 
2016, ora 10.00, proba scrisă. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
c a t ă  ș i  c o m p l e t a t ă  d e 
H.G.1173/2008. Condiţiile de parti-
cipare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici și  la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Voiteg, judeţul 
Timiș. Concursul se organizează la 
sediul Agenției Naționale a Funcți-
onarilor Publici, în data de 09 
noiembrie 2016, ora 10.00 proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul 
Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din H.G. nr.611/2008, 
modificată și completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici și  la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante de 
auditor, clasa I, grad profesional 
superior, din cadrul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului  Brăila.  Concursul se 
organizează la sediul Agenţiei Naţi-
onale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 09 noiembrie 2016, ora 
10.00 -proba scrisă. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată și 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul și 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici și la nr. de 
telefon : 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de 
secretar al comunei Șugag, judeţul 

Alba.  Concursul se organizează la 
sediul Agenției Naționale a Funcți-
onarilor Publici, în data de 09 
noiembrie 2016, ora 10.00 proba 
scrisă. Proba suplimentară elimina-
torie de testare a cunoștinţelor de 
operare PC va avea loc în data de  
09 noiembrie 2016, ora 09.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din H.G. nr.611/2008, modifi-
cată și  completată de H.G. 
nr.1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici și  la nr. de telefon: 
0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concursul 
de recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de conducere vacante de 
șef serviciu – Serviciul Asistență 
Socială din cadrul aparatului de 
specialitate al orașului Cernavodă, 
județul Constanța. Concursul se 
organizează la sediul Agenției Nați-
onale a Funcționarilor Publici în 
data de 07 noiembrie 2016, ora 
10.00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod  obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49  din 
H.G. nr.611/2008, modificată și 
completată de H.G.1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul și 
pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici și la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare, cu 
sediul în București, B-dul Libertăţii 
nr.14, sector 5, organizează la data 
de 31.10. 2016, ora 10.00 (proba 
scrisă) la sediul din Str. Lt. Zalic, 
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nr.4, sector 6, concurs pentru 
ocuparea pentru perioadă nedeter-
minată a următoarelor posturi 
vacante de execuție, de natura 
contractuală: -Consilier gr. IA-  in 
cadrul Compartimentului Relatii 
publice– 1 post; -Consilier gr. I- în 
cadrul Compartimentului Analize 
de Securitate Nucleară, Direcția 
Ciclul Combustibilului Nuclear– 1  
post; -Consilier gr. I  în cadrul 
Compartimentului Surse Medicale 
de Radiații Ionizante, Direcția 
Autorizare Utilizare Radiații Ioni-
zante– 1 post; -Consilier gr. I în 
cadrul Compartimentului Zona 2 
Muntenia, Direcţia Supraveghere 
Utilizare Radiații Ionizante– 2 
posturi; -Consilier debutant– în 
cadrul Compartimentului Coope-
rare Internaţională– 1 post. Dosa-
rele de concurs se depun până la 
data de 21.10.2016, până la ora 15, 
la sediul din str. Lt. Zalic nr.4, sect. 
6, la Compartimentul Resurse 
Umane, persoane de contact 
Ghinea Petruta/ Cernat Magdalena, 
telefon 021.316.34.93/ int.131. 
Înscrierile la concurs se fac în peri-
oada 10.10.2016-21.10.2016. Rezul-
tatele selecției dosarelor de concurs 
vor fi afișate până la data de 
25.10.2016. 1.Condiţii specifice 
postului: -Consilier gr. IA– în cadrul 
Compartimentului Relaţii Publice: 
pregătire superioară de lungă 
durată; cursuri de perfectionare/ 
specializare în domeniul relaţiilor 
publice, comunicare și protocol 
interinstitutional; permis auto cat. 
B; vechime în muncă- minim 6 ani; 
experienţa în specialitatea cerută de 
post– minim 6 ani; limba engleză- 
nivel avansat; cunoașterea dome-
niului nuclear reprezintă un 
avantaj; călătorii cu frecvență 
relativ scazută, disponibilitate 
pentru lucru în program prelungit 
în anumite condiții; -Locul de 
muncă- la sediul CNCAN  din 
București, str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 
6; -Consilier gr. I  in cadrul 
Compartimentului Surse Medicale 
de Radiatii Ionizante, Direcţia 
Autorizare Utilizare Radiaţii Ioni-
zante– 1 post: pregătire superioară 
tehnică sau universitară, studii de 
lungă durată (inginer electronist/ 
automatist cu specializare pe apara-
tura medicală sau absolvent al unei 
universități, în domeniul stiințelor 
exacte- fizică/ fizică medicală, bioin-
ginerie medicală sau chimie); 
cursuri postuniversitare de speciali-
zare în radioprotecție și/sau în apli-
cațiile surselor de radiații ionizante, 
relevante pentru domeniul medical; 
Vechimea în muncă sau speciali-
tatea necesară: minimum 3 ani; 
călătorii cu frecvență relativ 

scazută, disponibilitate pentru lucru 
în program prelungit în anumite 
condiții; Locul de muncă- la sediul 
CNCAN  din București, Bd. Liber-
tatii, nr.14, sector 5; -Consilier gr. I 
în cadrul Compartimentului 
Analize de Securitate Nucleară, 
Direcția Ciclul Combustibilului 
Nuclear: Absolvent al unei facultăţi 
cu profil tehnic, preferabil facul-
tatea de energetică (specializarea în 
centrale nucleare constituie un 
avantaj) sau inginerie fizică/ auto-
matizări/ electrotehnică/ inginerie 
mecanică/ tehnologia materialelor 
(alte cursuri în domeniul energeticii 
nucleare/ securității nucleare/ radio-
protecției constituie un avantaj). 
Studiile trebuie să fie la zi, de lungă 
durată (5 ani sau 4 ani și masterat 
într-unul din domeniile mențio-
nate); Minim 3 ani activitate într-un 
domeniu conex energeticii nucleare 
(operare, proiectare, cercetare, 
calcule mecanice și/sau termohi-
draulice sau evaluări de securitate 
nucleară); Cunoștinţe privind lucrul 
cu tehnica de calcul, în utilizarea 
pachetului de programe Microsoft 
Office (Word, PowerPoint, Excel, 
Acces,) si Windows, Outlook, 
Internet; Cunoștinţe avansate de 
limba engleză; Disponibilitate 
pentru deplasări în interes de 
serviciu (până la o săptămână/ 
lună) pentru îndeplinirea atribuți-
ilor de inspecție/control, pregătire 
profesională, întâlniri de lucru, etc. 
Locul de muncă- la sediul CNCAN  
din București, str. Lt. Zalic, nr.4, 
sector 6; -Consilier gr. I  în cadrul 
Compart imentu lu i  Zona  2 
Muntenia, Direcţia Supraveghere 
Utilizare Radiaţii Ionizante– 2 
posturi (din care unul si cu atributii 
SSM): pregătire superioară tehnică 
sau universitară, studii de lungă 
durată (inginer sau absolvent al 
unei universităţi, în domeniul știin-
ţelor exacte); cursuri postuniversi-
tare de specializare în radioprotectie 
și/sau în aplicaţiile surselor de radi-
aţii ionizante (pentru 1 post CI– 
necesită atestat ca specialist în 
domeniul SSM); vechimea în 
muncă sau specialitatea necesară: 
minimum 3 ani; deplasări  frecvente 
la agenţii economici supusi contro-
lului, disponibilitate pentru lucru în 
program prelungit în anumite 
condiţii; Locul de muncă- la sediul 
CNCAN  din București, Bd. Liber-
tăţii, nr.14, sector 5; -Consilier 
debutant– în cadrul Compartimen-
tului Cooperare Internaţională– 1 
post: Studii superioare de lungă 
durată; Licenţiat în domeniul 
tehnic, economic, știinţe adminis-
trative, știinţe politice, relaţii inter-
naţionale; Experienţa în muncă și în 

specialitatea postului– nu este 
cazul; Specializari- Cunoștinţe de 
limba engleză nivel avansat; Cunoș-
tinţe temeinice în utilizarea calcula-
toarelor și a programelor utilitare 
pentru derularea activităţii. 
Concursul constă în: -proba scrisă, 
care se va desfășura la CNCAN, 
sediul din Str. Lt. Zalic, nr.4, sect. 6, 
în data de 31.10.2016, ora 10; -inter-
viul  se va desfășura în data de 
03.11.2016 la sediul din str. Lt. 
Zalic, nr.4, sect. 6, ora 10. Relaţii 
suplimentare se găsesc pe site-ul 
CNCAN  www.cncan.ro.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 
3 cu sediul în Str. Parfumului, 
nr.2-4, sector 3, București, scoate la 
concurs, în data de 31.10.2016, în 
vederea ocupării pe perioadă nede-
terminată, următoarele posturi 
contractuale vacante în temeiul 
legal al H.G.286/2011, cu completă-
rile și modificările ulterioare: 
Direcţia pentru Protecţia Dreptu-
rilor Copilului– Complex de Servicii 
„Casa Noastra” -1 post inspector 
specialitate; Condiții specifice de 
participare: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul stiinte ale 
educaţiei. Direcţia Protecţie 
Socia lă–  Clubul  Senior i lor 
„Ramnicu Sarat” -1 post inspector 
specialitate; Condiții specifice de 
participare: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență si o vechime de 5 ani în 
domeniul asistenţei sociale, dove-
dită cu carnet de muncă/ adeverinţă 
de vechime. Pentru a ocupa un post 
vacant, candidatul trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
generale prevăzute la art. 3 din 
Regulamentul– Cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalui contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificat prin H.G. nr.1027/2014. 
Candidaţii vor depune personal 
dosarele de concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării, 
în intervalul orar 9.00-14.00, la 
sediul D.G.A.S.P.C. Sector 3 din Str. 
Parfumului, nr.2-4, sector 3, Bucu-
rești. 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 diploma de studii; 5. Copie 
după alte acte care să ateste efectu-

area unor specializări/ perfecţio-
nări; 6. Copie după cartea de 
muncă actualizată până la data de 
31.12.2010 și/sau adeverinţa elibe-
rată de angajator sau ITM care să 
ateste vechimea în muncă și 
vechimea în specialitatea studiilor; 
7. Copie după adeverinţa care să 
ateste vechimea în muncă și 
vechimea în specialitatea studiilor 
după data de 01.01.2011, eliberată 
de angajator și 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 
unităţi sanitare abilitate și trebuie să 
conţină în clar numarul, data, 
numele emitentului, calitatea aces-
tuia în formatul standard stabilit de 
Ministerul Sănătăţii; Notă: Copiile 
după actele menţionate la punctele 
3, 4, 5, 6, 7 se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se certi-
fică pentru conformitate cu origi-
nalul de către secretarul comisiei de 
concurs, sau se prezintă copii legali-
zate de catre candidaţi. Concursul 
constă în două probe: proba scrisă și 
interviu/proba practică. Proba 
scrisă și interviul/proba practică se 
susţin din bibliografia și tematica 
afișată la Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 
Sector 3 din Str. Parfumului, nr. 2-4, 
sector 3, precum și pe site-ul institu-
ţiei. Proba scrisă a concursului va 
avea loc în data de 31.10.2016, ora 
10.00, iar interviul/proba practică în 
termen de 4 zile lucrătoare de la 
susţinerea probei scrise. Informaţii 
suplimentare în ceea ce privește 
locaţia unde se va desfășura 
concursul se pot obţine la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţa 
Socială și Protecţia Copilului Sector 
3 din Str. Parfumului, nr.2-4, sector 
3, București, pe site-ul intituţiei 
www.dgaspc3.ro, sau la numărul de 
telefon 0730.013.862.

PROPUNERI AFACERI  
l Cumpar dosare ANRP drepturi 
decizii primarii oferim consultanta 
legala in drepturi litigioase 
0721032414; 0788029694.

CITAȚII  
l Se citează pârâtul Batan Kadem, 
cu domiciliu  necunoscut la Judecă-
toria Arad, la data de 10.10.2016 
ora 9 în Dosar nr. 8096/55/2016 în 
proces cu Potra Amalia Ancuţa 

având ca obiect stabilirea domicilu 
minor.

l Se citeaza la Judecatoria Brasov 
pentru termenul din 27.10.2016, 
paratii Pipos Ioan Florin si Pipos 
Daniel Gheorghe, in dosarul 
4882/197/2006, sala J1, ora 9:00, 
avand ca obiect revendicare si 
granituire.

l Hreașcă Veronica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Spineni, com 
Andrieșeni, jud. Iași, este citată la 
Judecătoria Iași în data de 
17.11.2016, ora 8.30, sala 6, complet 
C02M, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 23506/245/2015 ce are ca 
obiect divorț cu minori ș.a., în 
contradictoriu cu Hreașcă Dumitru.

l Nicolescu Ana cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Ploiești, Str. Drep-
tăţii ,  nr.12 este chemată la 
Judecătoria Câmpina pentru 
26.10.2016 în calitate de pârâtă în 
dosarul nr 2385/204/2015- partaj 
judiciar în contradictoriu cu recla-
manta Vasile Steliana și alţi pârâţi. 

l Numitul Bandrabur Alexandru, 
născut la data de 22.09.1951, în 
com.Frumușița, jud.Galați, fiul lui 
Ioan și Aneta, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în jud.Galaţi, sat Ijdileni, 
com.Frumușița, este citat în calitate 
de intimat, la Judecătoria Galați, în 
dosarul civil nr.3/316/2016, pentru 
data de 28.10.2016, ora 09.00, în 
proces cu petenta Neculiță Maria, 
pentru fond-declararea judecăto-
rească a morții.

DIVERSE  
l Unitatea administrativ-teritorială 
comuna Gura Şuţii, din judeţul 
Dâmboviţa, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.1, 
începând cu data de 10.10.2016, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Gura Şuţii, str.Principală, 
nr.FN, conform art.14, alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Galda de Jos, din judeţul Alba, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.1, Tabla 
Grofului, începând cu data de 
06.10.2016, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Galda de 

Jos, conform art.14, alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Anunţ de mediu: S.C. Lup Maris 
Market SRL, cu sediul în com.
Priboieni, sat Priboieni nr. 86, jud. 
Argeș, prin cererea depusă la APM 
Argeș a solicitat autorizaţie de 
mediu pentru desfășurarea activi-
tăţii: Exploatare forestieră în 
parchete aflate în jud. Argeș (UP I 
Râncăciov, UA 88F) și jud. Dâmbo-
viţa (UP I Scheiu, UA 142D, 143A, 
142B). Informaţii referitoare la 
prezenta activitate, precum și even-
tualele sugestii și contestaţii se pot 
obţine, respectiv depune, în scris, 
sub semnătură și cu date de identifi-
care, la sediul APM Argeș, Pitești, 
str. Egalităţii nr. 50, tel. 0248-
213099, în termen de 15 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului.

l SC Conpet SA anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul, “Inlocuire 
conducta de transport titei Ø10¾” 
Vermesti - Targu Ocna - Rafo 
Onesti, in zona Gara Godevil Tg. 
Ocna – Monument Zaharia”, 
propus a fi amplasat in orasul Tg. 
Ocna, zona Poieni, judetul Bacau. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la 
sediul SC CONPET SA, municipiul 
Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
judetul Prahova, in zilele de luni – 
joi intre orele 8.00 – 16.30 si vineri 
intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Bacau.

l UAT Robănești,  nr.2063/ 
06.10.2016. Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ-teritorială Robănești, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.1, înce-
pând cu data de 12.10.2016, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
primăriei Robănești, 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 Imobiliară. 
Primar, Ştefănescu Costin Ionuţ.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de 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: 
Jinga Ion Silviu - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [Ron, fără TVA]: Apartament situat în Curtea de Argeș, 
42.250 lei; Autoturism Toyota, 10.950 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067X 
XX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 20/10/2016. Licitația va avea loc în data de 
21/10/2016, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Apartamentul este gajat în favoarea băncii. 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248. 
722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de 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: 
II Bold Vatica - Bradu, după cum urmează: Denumire, Valoare 
[Ron, fără TVA]: Teren extravilan în suprafață de 500 mp, comuna 
Arefu, 13.440 lei; Teren extravilan în suprafață de 500 mp, 
comuna Arefu, 13.440 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
21/10/2016. Licitația va avea loc în data de 24/10/2016, ora 
11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 
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 sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de 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: 
Radu Florin - Mușătești, după cum urmează: Denumire, Valoare 
[Ron, fără TVA]: Teren extravilan arabil, 1400 mp, 2.839 lei; 
Teren extravilan fâneață, 1600 mp, 3.245 lei; Teren arabil, 700 
mp, 1.735 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 
să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 21/10/2016. Licitația va avea 
loc în data de 24/10/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

ANUNȚURI
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l Referitor la Anuntul prealabil 
privind afisarea publica a documen-
telor tehnice ale cadastrului, 
publicat in ziarul Jurnalul national 
din data de 03.10.2016, UAT Orasul 
Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, 
vine cu urmatoarea rectificare: 
Publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr 1  se va face incepand 
cu data de 08.10.2016.

NOTIFICĂRI  
l Administratorul Judiciar al SC 
Samcosan SRL, cu sediul în Azuga, 
str. Victoriei-Magazin 151, nr. 79, 
b l .13 ,  e t .  P,  jud.  Prahova, 
J29/2788/1992, CUI 1321661, noti-
fică debitoarea, creditorii şi ORC 
P r a h o v a  c ă  î n  d o s .  n r. 
3694/105/2016, aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova s-a dispus deschi-
derea procedurii generale a 
i n s o l v e n ţ e i  î m p o t r i v a  S C 
SAMCOSAN SRL, stabilindu-se 
termen limită de depunere a cere-
rilor de admitere a creanţelor la 
data de 17.11.2016; termen limită 
de depunere de către creditori a 
opoziţiilor la 10 zile de la primirea 
notificării şi termenul de soluţionare 
a opoziţiilor la 10 zile după formu-
larea opoziţiilor; termenul limită 
pentru verficarea creanţelor, de 
întocmirea afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar este 06.12.2016; 
termenul limită pentru definitivarea 
tabelului creanţelor este 30.12.2016. 
Rel.  Administrator judiciar 
CARDUELIS CONSULTING 
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 
33, jud. Prahova. Tel. 0722.634.777.

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. Stany 
Grec S.R.L., conform Sentinței 
Civile nr. 67/JS/CC din data de 
15.09.2016, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş - Severin în 
dosarul  nr. 4769/115/2016, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. 
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 
71 alin. (2) sau, după caz, art. 73 
alin. (1) din acelaşi act normativ.  
Notifică Deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simplificată 
- împotriva debitoarei S.C. Stany 
Grec S.R.L.  Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii 
debitoarei  este:  31.10.2016. 
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare şi 
comunicare a Tabelului preliminar 
al creanţelor este: 11.11.2016. 
Termenul pentru întocmirea şi 

afişarea Tabelului definitiv al crean-
ţelor admise este: 07.12.2016. Prima 
şedinţă a Adunării Generale a 
Creditorilor debitoarei  va avea loc 
la data de: 17.11.2016, orele 12.00 la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din  Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezentarea 
situaţiei debitorului; desemnarea/
confirmarea comitetului credito-
rilor; confirmarea lichidatorului 
judiciar; alte menţiuni. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. GR 
Ronino Prodcom S.R.L., conform 
Sentinței Civile nr. 65/JS/CC din 
data de 08.09.2016, pronunţată de 
către Tribunalul Caraş - Severin în 
dosarul  nr. 4756/115/2016, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. 
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 
71 alin. (2) sau, după caz, art. 73 
alin. (1) din acelaşi act normativ. 
Notifică deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simplificată 
- împotriva debitoarei S.C. GR 
Ronino Prodcom S.R.L. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra 
averii debitoarei este: 24.10.2016. 
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare şi 
comunicare a Tabelului preliminar 
al creanţelor este: 04.11.2016. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al crean-
ţelor admise este: 02.12.2016. Prima 
şedinţă a Adunării Generale a 
Creditorilor debitoarei  va avea loc 
la data de: 10.11.2016, orele 1130 la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din  Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezentarea 
situaţiei debitorului; desemnarea/
confirmarea comitetului credito-
rilor; confirmarea lichidatorului 
judiciar; alte menţiuni. 

l Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L.în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C. RN 
Sadoveana S.R.L. ,  conform 
Sentinței Civile nr. 280/JS din data 
de 15.09.2016, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş - Severin în 
dosarul  nr. 4757/115/2016, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. 
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din 
Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 
71 alin. (2) sau, după caz, art. 73 
alin. (1) din acelaşi act normativ. 
Notifică  deschiderea procedurii  
insolvenţei – procedura simplificată 
- împotriva debitoarei S.C. RN 
Sadoveana S.R.L. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 

admitere a creanţelor asupra averii 
debitoarei  este:  31.10.2016. 
Termenul limită de verificare a 
creanţelor, de admitere, afişare şi 
comunicare a Tabelului preliminar 
al creanţelor este: 11.11.2016. 
Termenul pentru întocmirea şi 
afişarea Tabelului definitiv al crean-
ţelor admise este: 07.12.2016. Prima 
şedinţă a Adunării Generale a 
Creditorilor debitoarei  va avea loc 
la data de: 17.11.2016, orele 13.00 la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din  Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, 
nr.7, et.2, ap.21, Jud. Caraş-Severin, 
având ca ordine de zi: prezentarea 
situaţiei debitorului; desemnarea/
confirmarea comitetului credito-
rilor; confirmarea lichidatorului 
judiciar; alte menţiuni. 

ADUNĂRI GENERALE  
l Donaris Tours S.R.L. Bucureşti, 
Bld. Virtuţii, bloc R4a, parter, Nr.  
înreg.  ORC Mun. Bucureşti 
J40/4980/1998, C.U.I. 10595925, 
Atribut fiscal RO, Capital social 
10.000 LEI. CONVOCARE: Consi-
liul de Administraţie al societăţii 
DONARIS TOURS SRL convoacă 
Adunarea Generală a Asociaţilor, în 
şedinţă extraordinară în data de 
17.10.2016, ora 11, la sala de 
consiliu a Subansamble Auto SA, 
din Piteşti, strada George Coşbuc 
nr.59, judeţul Argeş, cu următoarea 
ORDINE DE ZI: 1) Aprobarea 
schimbării sediului societăţii, noul 
sediu urmând a fi în Bucureşti, 
sector 6,  Bld. Virtuţii, nr.7 , bloc R3, 
scara 2, parter, Spaţiul S3. 2) Apro-
barea actualizării actului constitutiv 
al societăţii ca urmare a modifică-

rilor intervenite şi mandatarea 
Preşedintelui Consiliului de 
Aministraţie al societatii, respectiv 
dl. BADEA Gheorghe, pentru 
semnarea lui in formă actualizată, 
în numele asociaţilor, in vederea 
depunerii sale la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti. 3) Aprobarea mandatării 
d-nei STĂNESCU Beatrice-Alexan-
drina pentru îndeplinirea formalită-
ţilor şi procedurilor prevăzute de 
lege la Oficiul Registrului Comer-
ţului, inclusiv renunţarea la exerci-
tarea  că i lor  de  a tac .  Dna 
STĂNESCU Beatrice-Alexandrina 
va îndeplini personal sarcinile 
încredinţate sau le va delega unei 
alte persoane, după cum va crede 
de cuviinţă. 4) Probleme în compe-
tenţa de rezolvare a Adunării Gene-
rale a Acţionarilor. În situaţia 
neîntrunirii quorumului statutar la 
prima şedinţă, se anunţă reprogra-
marea acesteia pentru data de 
18.10.2016, ora 11, în acelaşi loc şi 
cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu 
data publicării prezentei, Convoca-
torul, textul integral al documen-
telor şi materialelor informative cu 
privire la punctele de pe ordinea de 
zi şi care urmează a fi prezentate 
Adunării Generale precum şi 
proiectul de hotărâre a AGA sunt 
puse la dispoziţia asociaţilor la 
sediul societăţii, în zilele lucrătoare, 
între orele 10-14, unde pot fi consul-
tate şi completate de aceştia. Preşe-
dinte C.A., ing. Gheorghe Badea.

LICITAȚII  
l UAT comuna Sacalaz jud. Timis 
cu sediul in Sacalaz nr. 368, anunta 

scoaterea la licitatie publica cu stri-
gare, in vederea concesionarii unui 
teren in suprafata de 3360 mp, 
situat in zona industriala Sacalaz. 
Licitatia va avea loc in data de 
27.10.2016 ora 10,00 la sediul 
Primariei Sacalaz. Pretul de pornire 
la licitatie este de 0,75 euro/mp/an. 
Informatii se pot obtine la sediul 
Primariei Sacalaz sau la tel  0256 
367 101.

l Comuna Costuleni anunţă scoa-
terea spre închiriere prin licitaţie 
publică cu strigare a unui spaţiu în 
suprafaţă de 58 mp din cadrul 
Dispensarului medical din sat 
Costuleni, com Costuleni, jud. Iaşi 
în vederea desfăşurării activităţii de 
farmacie. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la nr. 0232291600.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 8172/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea S.C. Bellini Constructii 
S.R.L., CUI: RO14790856 scoate la 
vânzare prin licitație publică: 
Construcție si teren aferent 
(Terenul aferent 9.000 mp, 
Showroom S.utilă desfăşurata 1.193 
mp, Șopron S.Construită 438 mp, 
Hală depozit – S.utilă 832 mp.) 
Prețul de pornire: 1.180.980,00 
EUR + TVA. Licitația va avea loc în 
11.10.2016 ora 12:00 la sediul lichi-
datorului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereuşită 
licitația se reia în data de 18.10.2016 
la aceeaşi oră.  Licitantul trebuie să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
privind bunurile imobile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 

500 RON+TVA, ce va cuprinde şi 
regulamentul de vânzare. Licitantul 
va depune la sediul lichidatorului 
judiciar o cerere de participare la 
licitație, inclusă în caietul de sarcini, 
cu cel puțin trei zile înainte de 
termenul licitației stabilit prin 
anunțul  publ ic .  Informați i 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 4736/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea Adelmann Com S.R.L., 
CUI: RO5722054 scoate la vânzare 
prin licitație publică:  1. Bunuri 
mobile constând în stoc marfă 
(accesorii, bijuterii, brățare, cercei, 
coliere, inele, medalioane, felicitări, 
rame foto, vază, brichete, pungi 
etc.) şi un transpalete electric 
Pramac LX 14, an PIF 12.2007, la 
un preț de strigare de 140.310,00 lei. 
2 .  Bun imobi l  constând în 
construcție (hală cu birouri 
aferente) şi teren aferent situat în 
Borş, FN, având nr. cad.1394, jud. 
Bihor, la un preț de strigare de 
1.939.140,00 lei. Licitația va avea 
loc în 12.10.2016 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se reia în data 
de  19 .10 .2016 ,  26 .10 .2016 , 
02.11.2016, 09.11.2016 la aceeaşi 
oră şi locație.
Licitantul trebuie să achiziționeze 
un caiet de sarcini privind bunurile 
supuse prezentei licitații, contra 
sumei de 2.000 RON+TVA, ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de 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 Asnet Telecom SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Autoturism Mercedes Benz. Valoare [Ron, fără TVA]: 
10.161 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 
să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 24/10/2016. Licitația va avea 
loc în data de 25/10/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, 
telefon 0248.722159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Gaești. Înregistrare operator de date cu caracter 
personal – 759. Dosar de executare nr. 10. Proces verbal de sechestru 5546/02.02.2011. Reluarea licitației a II – a. Nr. 
16418/30.09.2016. Publicație în data de 07.10.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În 
temeiul art. 250, alin. (1), alin. (2) și art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna octombrie, anul 2016, ora 11.30, la sediul S.F.O. Găești din localitatea Găești, str. Cuza 
Vodă, bl. 30, parter, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II – a, se reiau procedurile de valorificare a bunurilor 
imobile indisponibilizate cu procesul verbal de sechestru nr. 5546/02.02.2011), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC 
Optim Trans SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 935256: 
Imobil: Obiectivul „Autogară” Curți construcții și teren intravilan în suprafață totală de 7.409 mp, cu nr. cadastral 1506, Carte Funciară 
70510, situat în Găești, strada Vladimir Streinu (fostă stradă a Gării), nr. 6, jud. Dâmbovița, pe care se află construcțiile: C1 - Stație 
alimentare carburanți, C2 - WC, C3 - Magazie, C4 - Autogară, C5 - Peron acoperit. Construcțiile C1 și C5 nu au aport la valoarea de piață, 
întrucât nu au sistemul constructiv al unei clădiri. Prețul de pornire al licitației a II – a este de 380.687 lei (exclusiv TVA) și reprezintă 
valoarea stabilită în Raportul de Evaluare nr. 38279/19.03.2015, adică 507.582 lei (exclusiv TVA), diminuat cu 25%. Cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul 
Fiscal este de 20%, scutit de TVA, în temeiul art. 292, alineat (2), litera f, din Legea 227/2015. Bunurile se vând fără TVA. Regimul juridic 
al proprietății, drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a dreptului de proprietate seria MO9 Nr. 
0131/21.07.1994, emis de Ministerului Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a HG 884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Dâmbovița, cu Nr. Cadastral 1506, Carte Funciară nr. 70510. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele 
sarcini: Creditor, Sarcini; 1. A.J.F.P. Dâmbovița, P.V. Sechestru Nr. 5546/02.02.2011. Alte detalii tehnice și de informare, în Raportul de 
Evaluare nr. 38279/19.03.2015 care poate fi consultat la sediul S.F.O. Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
scoase la vânzare prin licitație publică, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% 
din prețul de pornire al licitației, virați în contul RO85TREZ2715067XXX004381, beneficiar A.J.F.P. Dâmbovița, CUI 15913418, deschis la 
Trezoreria Municipiului Targoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali 
că nu au obligații fiscale restante, urmând sa se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Prețul de pornire al 
licitației, este prețul de evaluare, pentru prima licitație, diminuat cu 25% pentru a doua și cu 50% pentru următoarele licitații. Licitația 
începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior prețului de pornire. În cazul prezentării unui 
singur ofertant la licitație, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitație. Adjudecarea se 
face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire. În situația în care nici la a treia 
licitație nu se vinde bunul, se organizează o nouă licitație, (a IV - a). În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit, chiar 
dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației, cu respectarea dispozițiilor art. 250, alin. (14) din Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 1660, alin. (2) din Legea 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în materia vânzării cerința că prețul să fie serios. Luând în 
considerație principiile de interpretare a legii fiscale prevăzute la art. 13 din Codul de procedură fiscală și coroborând dispozițiile acestui 
act normativ cu cele ale Codului civil, după cea de a III - a licitație, Comisia de licitație poate decide ca bunul să fie vândut la cel mai mare 
preț oferit, chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitației, dar nu mai puțin de 10% din prețul de pornire al licitației, 
respectiv taxa de participare la licitație (precizări făcute de Agenția Națională de Administrare Fiscală cu adresa nr. A-VAD 
915/12.09.2016). În termen de 5 zile de la data întocmirii p.v. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare 
participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari; în caz de adjudecare, taxa se reține în contul 
prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea procesului verbal 
de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de executare, pentru acoperirea 
cheltuielilor de executare silită. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu cu prevedrile art. 260 și art. 261 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, la telefon nr. 0245.713.445; persoană de contact: 
executor fiscal, Toma Gheorghe. Anexat capturi foto-copii din Raportul de Evaluare cu privire la imobilul scos la vânzare. Publicație de 
vânzare în data de 07.10.2016.

ANUNȚURI
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sediul lichidatorului judiciar o 
CERERE DE PARTICIPARE LA 
LICITAȚIE, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin două zile 
înainte de termenul licitației stabilit 
prin anunțul public. Informații 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro.

l SC Local Urban SRL, cu sediul 
în Turnu Măgurele, str. Republicii, 
nr. 2, judeţul Teleorman, cod poştal 
1 4 5 2 0 0 ,  C U I  3 0 0 5 5 8 4 9 ;  
J 3 4 / 1 6 8 / 2 0 1 2 ,  t e l e f o n / f a x 
0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea 
licitaţiei publice deschisă, cu stri-
gare, pentru închirierea  unor 
amplasamente şi a unor boxe 
situate în Piața Municipală Turnu 
Măgurele, în vederea desfăşurării 
de activități economice. Caietele de 
sarcini se pot cumpăra în urma 
solicitării scrise, de la sediul socie-
tății, etaj 3, camera 5.  Contrava-
loarea caietului de sarcini este de 20 
Lei. Termenul limită de depunere a 
cererii şi documentatiei pentru 
înscrierea la licitaţie este 20.10.2016, 
ora  16:00. Şedinta publică de lici-
taţie va avea loc în data de 
21.10.2016, ora 10:00  la sediul 
societăţii.  În cazul în care la primul 
termen de licitaţie nu se vor întruni 
condiţiile de desfăşurare  a licitaţiei 
sau de adjudecare, licitaţia se va 
relua în data de 04.11.2016,  ora 
11,00 în aceleaşi condiţii stabilite 
prin caietul de sarcini, iar termenul 
limită de depunere a ofertelor va fi 
03.11.2016, ora 16:00. Informații 
suplimentare se pot obține la tel/fax 
0247411895, persoana de contact jr. 
Ionut Cristea.

l 1.Informaţii generale privind 
concendentul: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Deleni, cu sediul 
în sat Deleni com. Deleni jud. Iaşi 
cod fiscal 4541203, loc. Deleni 
t e l e f o n /  f a x  0 2 3 2 . 7 3 2 0 7 0 / 
0232.722043, persoana de contact: 
Niţă Elena, tel./ fax: 0730.708454/ 
0232.732043. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: Teren 
în suprafaţă de 7566 m.p. împărţit 
în 10 loturi, pentru construcţii locu-
inţe.   3.Documentaţia de atribuire 
se poate achiziţiona de la sediul 
Primăriei Deleni printr-o solicitare 
scrisă sau verbală. 3.1 Documen-
taţia de atribuire gratuită se poate 
radica de la compartimentul Achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei 
com. Deleni – persoana de contact: 
Insp. Niţă Elena. 3.2.Data limită 
pentru solicitarea clarificarilor: 
24.10.2016 ora 16.00. 4.Data limită 

de depunere a ofertelor: 31.10.2016, 
ora 09.00. 4.1. Adresa la care se 
depun ofertele într-un singur exem-
plar: Primăria comunei Deleni sat 
Deleni, jud. Iaşi. 5. Data si locul la 
care se va desfăşura şedinta publică 
de  deschidere  a  ofer te lor : 
31.10.2016 ora 11.30, la sediul 
Primăriei com. Deleni. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Iaşi str. Atanasie Panu nr.25 
t e l e f o n  0 2 3 2 . 2 6 0 6 0 0 ,  f a x : 
0232.260411, in termen de 15 zile de 
la comunicarea actului atacat; 7.
Data transmiterii anunţului de lici-
tatie: 06.10.2016.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor imobile, 
reprezentand: -Teren acces CF 
40023, cad: 5531 top 1146/4 Reşița,  
suprafata de 1.440 mp - pret 17.777 
lei; -Teren acces CF 33684, cad: 
3288 top 1173/1174/22 Reşița, 
suprafata de 583 mp - pret 7.197 lei, 
-Teren acces CF 33685, cad: 3289 
top 1173/1174/23 Reşița, suprafata 
de 1.430 mp - pret 17.653 lei, -Teren 
arabil CF 36089, cad: 3267 top 
1173/1174/1 Reşița, suprafata de 
4.477 mp - pret 110.537 lei,  -Teren 
arabil CF 40066, cad: 3268 top 
1173/1174/2 Reşița, suprafata de 
1.578 mp - pret 38.961 lei;  -Teren 
arabil CF 40021, cad: 3276 top 
1173/1174/10 Reşița, suprafata de 
600 mp - pret 14.814 lei; situate în 
Reşița zona Calea Caransebeşului, 
Jud. Caraş Severin; -Teren CF 
36091 Țerova, top 809/2/a/57/2, 
suprafata de 71 mp - pret 1.305 lei;  
-Teren CF 36092 Țerova, top 
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732 mp 
- pret 50.218 lei; situate în Reşița în 
apropiere de Calea Caransebeşului, 
jud. Caraş-Sverin; -Teren fâneață 
CF 39948, top 809/2/a/60/1, Resita, 
suprafata de 5.754 mp - pret 
111.773 lei; situat în Reşița zona 
Calea Caransebeşului ,  jud. 
Caraş-Severin; - Garsonieră CF 
30491,  C1-U10 Reşița,  Top 
600/3/b/1/P/IV, suprafata de 35,08 
mp - pret 60.781 lei; situată în 
Văliug, bl. 2 garsoniere Semenic, 
parter, ap. 4, jud. Caraş-Severin; - 
Casă şi Teren aferent CF 32343 top 
295, suprafata de 2.877 mp - pret 
85.780 lei. situate în  Fârliug nr. 232, 
jud. Caraş-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 100% din 
pretul de evaluare.  Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului 

judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei. Licitatia va 
avea loc in data de 21.10.2016, orele 
12.30, la sediul ales al administrato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin.

l În conformitate cu HCLM 
573/2014, HCLM 144/2014, HCLM 
262/2014, HCLM 67/2015, HCLM 
262/2015, HCLM 296/2015,  HCLM 
327/2015, HCLM 83/2016 si HCLM 
200/2016, SC Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL cu sediul în Craiova, 
str. Calea Bucureşti, nr.51, organi-
zează licitaţii publice în vederea 
închirierii pe o perioadă de patru 
ani a terenurilor din Piata Centrală, 
Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Valea 
Roşie, Piaţa Dezrobirii şi Piaţa 
Chiriac, care aparţin domeniului 
public al Municipiului Craiova, 
după cum urmează: -în data de 
28.10.2016, ora 12:00 pentru închiri-
erea terenurilor din Piaţa Centrală- 
poziţiile cadastrale nr. 190, 191 şi 
192, conform HCLM 83/2016; -în 
data de 31.10.2016, ora 12:00 
pentru închirierea terenurilor din 
Piaţa Centrală- poziţiile cadastrale 
nr.196, 197, 198 şi 199, conform 
HCLM 83/2016; -în data de 
02.11.2016, ora 12:00 pentru închiri-
erea spaţiilor din Piaţa Chiriac- 
poziţiile cadastrale nr.5 şi 8 din C1 
şi 4 şi 1 din C1, conform HCLM 
200/2016; -în data de 04.11.2016, 
ora 12:00 pentru închirierea terenu-
rilor şi spaţiilor din Piaţa Centrală- 
poziţiile cadastrale nr.18-conform 
HCLM 67/2015,  nr.32-C18- 
conform HCLM 262/2015, nr.33-
C18 şi 34-C18-conform HCLM 
573/2014; -în data de 07.11.2016, 
ora 12:00 pentru închirierea terenu-
rilor şi spaţiilor din Piaţa Centrală- 
poziţiile cadastrale nr.184- conform 
HCLM 262/2014 şi nr.29, C18- 
conform HCLM 144/2014 şi terenul 
din Piaţa Dezrobirii- poziţia cadas-
trală  nr.3 ,  conform HCLM 
144/2014; -în data de 09.11.2016, 
ora 12:00 pentru închirierea terenu-
rilor din Piaţa Valea Roşie- poziţia 
cadastrală  nr.34- conform HCLM 
296/2015 şi spaţiilor din Piaţa 
Brazda lui Novac- poziţiile cadas-
trale nr.6- conform HCLM 573/2014 
şsi nr.4, conform HCLM 327/2015. 
Documentaţia de participare la 
licitaţia publică se achiziţionează de 
la SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL. 
Costul caietului de sarcini este de 
100Lei şi a garanţiei de participare 
la licitaţia publică/negocierea 
directă este de 100Lei, respectiv 
1.000Lei. Ofertele se depun la sediul 
SC Piete şi Târguri Craiova SRL, 
într-un singur exemplar, până la 
data de 28.10.2016, ora 10:00, 
31.10.2016, ora 10:00, 02.11.2016, 
ora 10:00, 04.11.2016, ora 10:00, 
07.11.2016, ora 10:00, respectiv 
09.11.2016, ora 10:00. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 
25.10.2016, ora 10:00. Persoana 
interesată are obligaţia de a depune 
diligenţele necesare, astfel încât să 
nu conducă la situaţia în care docu-
mentaţia de atribuire să fie pusă la 
dispoziţia sa cu mai puţin de 2 zile 
lucrătoare înainte de data limită 
pentru depunerea ofertelor. 
Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor dintre părti este Tribunalul 
Dolj, Craiova, Str.Brestei, Nr.129, 
t e l e f o n  0 2 5 1 / 4 1 8 . 6 1 2 ,  f a x 
0251/419.851. Relaţii suplimentare 
la sediul SC Pieţe şi Târguri 
Craiova SRL sau la telefon 
0251/410.696, Compartimentul 
Licitaţii Terenuri.

l ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
În conformitate cu prevederile 
O.U.G. 64/2009 cu modificările şi 

completările ulterioare, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 362/2009 
şi ale Normelor metodologice de 
aplicare a OUG 64/2009 aprobate 
prin H.G. nr.218/2012, O.U.G. 
40/2015 şi Hotărârea pentru apro-
barea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utili-
zarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, Comuna Ciulnița 
anunţă organizarea unei proceduri 
de selecţie pentru încheierea unui 
Acord de Parteneriat cu entităţi 
publice sau de drept privat, în 
vederea depunerii cererii de finan-
ţare în cadrul Programulului 
Operaţional Capital Uman 2014-
2020 (POCU), Axa Prioritară 6 
„Educație şi competențe”, Priori-
tatea de investiții 10.i Reducerea şi 
prevenirea abandonului şcolar 
timpuriu şi promovarea accesului 
egal la învățământul preşcolar, 
primar şi secundar de calitate, 
inclusiv la parcursuri de învățare 
formale, non formale şi informale 
pentru reintegrarea în educație şi 
formare, Obiective specifice (OS): 
OS 6.2 ”Creşterea participării la 
învățământul ante-preşcolar şi 
preşcolar, în special a grupurilor cu 
risc de părăsire timpurie a şcolii, cu 
accent pe copiii aparținând minori-
tății roma şi a celor din mediul 
rural”. OS 6.3 ”Reducerea părăsirii 
timpurii a şcolii prin măsuri inte-
grate de prevenire şi de asigurare a 
oportunităților egale pentru elevii 
aparținând grupurilor vulnerabile, 
cu accent pe elevii aparținând 
minorității roma şi elevii din mediul 
rural/ comunitățile dezavantajate 
socio-economic”. OS 6.4 ”Creşterea 
numărului de tineri care au aban-
donat şcoala şi de adulți care nu 
si-au finalizat educația obligatorie 
care se reîntorc în sistemul de 
educației şi formare, inclusiv prin 
programe de tip a doua şansă şi 
programe de formare profesio-
nală”. OS 6.6 „Îmbunătățirea 
competențelor personalului didactic 
din învățământul pre universitar în 
vederea promovării unor servicii 
educaționale de calitate orientate pe 
nevoile elevilor şi a unei şcoli inclu-
sive”. Cerinţele generale pe care 
trebuie să le îndeplinească parte-
nerul pentru a fi selectat în vederea 
constituirii parteneriatului pentru 
depunerea cererii de finanţare 
pentru acest proiect POCU sunt 
specificate în Ghidurile POCU: 
Ghidul Orientări Generale şi 
Condiţii Specifice. Activităţile care 
vor face obiectul proiectului 
dezvoltat în parteneriat se vor 
desfăşura pe o perioadă de trei ani.  
Activităţile eligibile sunt cele menţi-
onate în Ghidul Solicitantului – 
Condiţii specifice, cât şi activităţile 
orizontale, managementul proiec-
tului, achiziţiile publice şi măsurile 
specifice pentru informare şi publi-
citate pentru proiect (ghidul de 
finanţare se poate descărca de pe 
site-ul http://www.fonduri-ue.ro/), 
după cum urmează: 1.3.1. Acțiuni 
cu impact direct asupra FACILI-
TĂ R I I  A C C E S U L U I  L A 
EDUCAȚIE ŞI PEVENIRII/
R E D U C E R I I  PĂ R Ă S I R I I 
TIMPURII A ŞCOLII; 1.3.2. 
Acțiuni destinate ÎMBUNĂTĂ-
ȚIRII ŞI DIVERSIFICĂRII 
SERVICIILOR EDUCAȚIONALE 
OFERITE; 1.3.3. Acțiuni destinate 
DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII 
RESURSELOR UMANE din şcoli. 
Bugetul proiectului se va situa între 
425.000 şi 2.100.000 euro în funcție 
de rezultatul analizei preliminare. 
Partenerul / partenerii selectați vor 
participa la configurarea şi scrierea 
cererii de finanțare. Partenerul / 
partenerii vor avea obligația de a 
completa cererea de finanțare în 

aplicația MySmis. Profilul partene-
rilor. Având în vedere activităţile pe 
care urmează să le desfăşoare în 
cadrul proiectului, partenerii sunt 
cei menționați în cadrul Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice, 
pg. 14-15 şi vor putea fi autorităţi 
publice, ONG-uri, companii 
private, agenţii, instituţii de învăţă-
mânt etc. cu competenţe şi experi-
enţă în activitățile tehnice ale 
proiectului.  Condiţii generale de 
eligibilitate (Ghidul Solicitantul, 
Orientări Generale, Programul 
Operaţional Capital Uman 2014-
2020):  1. Partenerul/partenerii şi/
sau reprezentanții lor legali/structu-
rile de conducere a acestora şi 
persoanele care asigură conducerea 
solicitantului/partenerului/partene-
rilor NU se af lă în situaţia de 
conflict de interese sau incompatibi-
litate, aşa cum este definit in legis-
lația naționala si comunitara in 
vigoare;  2. NU se face vinovat de 
declarații false în furnizarea infor-
mațiilor solicitate de AM/OI POCU 
responsabil sau nu a furnizat aceste 
informații. 3. Partenerul NU se află 
pe lista beneficiarilor excluşi de la 
finanțare în urma rezilierii contrac-
telor de finanţare din culpa benefici-
a r u l u i  s a u  a  m e m b r i l o r 
parteneriatului sau a refuzat să 
semneze contractul de finanţare; 4. 
Partenerii naţionali sunt organizaţii 
cu personalitate juridică din 
România (exclusiv Persoane Fizice 
Autorizate, întreprinderi indivi-
duale sau echivalent) ce desfăşoară 
activităţi relevante în cadrul proiec-
tului şi au în obiectul de activitate al 
instituţiei pe care o reprezintă şi 
activitatea/activităţile din cadrul 
proiectului pentru care au rol de 
parteneri; prevederea referitoare la 
obiectul de activitate nu este aplica-
bilă sindicatelor, patronatelor şi 
asociaţiilor profesionale;  5. Parte-
nerii transnaţionali sunt organizaţii 
cu personalitate juridică din statele 
membre ale Uniunii Europene 
exclusiv România (exclusiv echiva-
lentul Persoanelor Fizice Autorizate 
sau alte entităţi similare – angajaţi 
pe cont propriu, întreprinderi indi-
viduale, etc.), legal constituite în 
ţara de origine, care desfăşoară 
activităţi relevante în cadrul proiec-
tului şi au în obiectul de activitate şi 
activitatea/activităţile din cadrul 
proiectului pentru care au rol de 
parteneri; prevederea referitoare la 
obiectul de activitate nu este aplica-
bilă sindicatelor şi patronatelor din 
statele membre ale UE; 6. Partenerii 
naţionali şi transnaţionali trebuie să 
fie implicaţi cel puţin într-o activi-

tate relevantă. Prin activitate rele-
vantă se înţelege aceea activitate 
care contribuie în mod direct la 
atingerea indicatorilor (de ex: 
formare profesională, informare şi 
consiliere profesională, a doua 
şansă, incluziune socială, măsuri 
pentru ocupare, educație preuniver-
sitară/ universitară, economie 
socială).  7. Partenerii naţionali şi 
transnaţionali trebuie să contribuie 
financiar la realizarea proiectului 
(cofinanţarea reprezintă 2% din 
valoarea cheltuielilor eligibile gesti-
onate de partener).  Capacitatea 
operaţională. Fiecare partener are 
experienţă în implementarea a cel 
puţin 1 proiect cu finanţare neram-
bursabilă şi/sau are experienţă de 
cel puţin 6 luni în domeniul activi-
tăţilor proiectului. Capacitatea 
operaţională şi condiţiile de eligibi-
litate reprezintă criterii ELIMINA-
TORII. Capacitatea financiară a 
parteneriatului ONG cu vechime 
mai mare de 1 an / Valoarea asis-
tenței financiare nerambursabile 
solicitate = maxim suma veniturilor 
totale pe ultimii 3 ani (n-1, n-2 şi 
n-3) 5 conform situaţiilor financiar 
- contabile (balanță, bilanț contabil) 
SAU maxim 30% din valoarea asis-
tenței financiare nerambursabile 
totale. / SC cu vechime mai mare de 
1 an  / Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile solicitate = maxim 
suma cifrelor de afaceri/suma veni-
turilor totale pe ultimii 3 ani (n-1, 
n-2 şi n-3) 5 conform situaţiilor 
financiar - contabile (balanţă, bilanț 
contabil) SAU maxim 30% din 
valoarea asistenței financiare 
nerambursabile totale. / ONG cu 
vechime mai mică de 1 an  / 
Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile solicitate = maxim 
20% din valoarea asistenței finan-
ciare nerambursabile totale. / SC cu 
vechime mai mică de 1 an / 
Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile solicitate = maxim 
20% din valoarea asistenței finan-
ciare nerambursabile totale. 
Condiţii specific. Activitate rele-
vantă dovedită de fişa partenerului, 
semnată şi ştampilată de reprezen-
tantul legal al instituţiei, în dome-
niul activităţilor proiectului;  
Declaraţia pe propria răspundere 
că îndeplineşte condiţiile de eligibi-
litate prevăzute de Ghidul orientări 
generale şi Ghidul solicitantului 
condiţii specifice.  Procedura de 
evaluare a partenerilor . Evaluarea 
partenerilor se va face în funcţie de 

ANAF. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice 

Ploiești. Administrația Jude-

țeană a Finanțelor Publice 

Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Buşteni anunţă 

organizarea licitaţiei privind 

vânzarea autoutilitară Dacia 

Dokker, an fabricaţie 2015, 

culoare alb, serie şasiu 

UU18SDPL452730223, nr. 

înmatriculare PH-02-SES, 

proprietatea debitorului S.C. 

Ses Emanuel Atelier S.R.L. 

Licitaţia se va desfăsura la 

sediul organului fiscal din 

Buşteni, str. Nestor Ureche, nr. 

3, jud. Prahova, în ziua de 

28.10.2016, ora 11.00. Preţul 

de pornire al licitaţiei este de 

39.744 lei, exclusiv T.V.A. A-

nunţul nr. 35.390/ 06.10.2016 

poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie şi 

pe site-ul ANAF (licitaţii). 

Pentru date suplimentare, 

privind condiţii de participare 

şi acte necesare la depunerea 

ofertelor puteţi apela numărul 

de telefon 0244.320.155, 

persoană de contact: Exari 

Valentin.

ANAF. Direcția Generală Regi-
onală a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Jude-
țeană a Finanțelor Publice 
Prahova. Serviciul Fiscal Oră-
șenesc Buşteni, anunţă 
organizarea licitaţiei privind 
vânzarea a 5 (cinci) contai-
nere metalice de șantier aflate 
în stare satisfacatoare, pro-
prietate a debitorului S.C. 
Gadani Mont S.R.L. Licitaţia se 
va desfășura la sediul orga-
nului fiscal din Buşteni, str. 
Nestor Ureche, nr. 3, jud. Pra-
hova, în ziua de 27.10.2016, 
ora 12.00. Preţul de pornire al 
licitatiei este de 21.243 lei, 
exclusiv T.V.A. Anunţul nr. 
35450/06.10.2016 poate fi 
consultat la sediul organului 
fiscal, la primărie şi pe site-ul 
ANAF (licitaţii). Pentru date 
suplimentare privind condiţii 
de participare şi acte necesare 
la depunerea ofertelor, puteţi 
apela numărul de telefon 
0244.320.155, persoana de 
contact: Voicu Mihai.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de 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: 
Racaru Corneliu - București, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [Ron, fără TVA]: Teren extravilan situat în comuna 
Nucșoara, județul Argeș, în cotă de 3/12 din suprafața totală de 
500000 mp, 58.605 lei; Teren extravilan situat în comuna 
Nucșoara, județul Argeș, în cotă de 3/12 din suprafața totală de 
500000 mp, 58.605 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. 
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
24/10/2016. Licitația va avea loc în data de 25/10/2016, ora 
11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 
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 sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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domeniul de competenţă, în ordinea 
descrescătoare a punctajului 
obţinut, conform grilei de mai jos.  
Nr. crt. / Criterii de evaluare / 
Punctaj maxim / 1. / Experiența 
aplicantului în scrierea de cereri de 
finațare publice sau private; Minim 
o cerere de finanțare scrisă și apro-
bată / 20. / 2. / Experienţa aplican-
tului în domeniul derulării de 
proiecte europene; 1 proiect fina-
lizat sau aflat în implementare – 20 
puncte; 2 sau mai multe proiecte 
finalizate sau aflate în implemen-
tare – 30 puncte  / 30. / 3. / Experi-
enţa aplicantului în activitățile 
tehnice integrate ale proiectului; o 
activitate – 20 puncte; - două activi-
tăți – 35 puncte; trei activități – 50 
puncte  / 50 / TOTAL / 100. Parte-
nerii vor fi selectaţi în ordinea 
descrescătoare a punctajului 
obţinut. Solicitanţii care nu îndepli-
nesc condiţiile de elegibilitate vor fi 
excluși din procesul de selecţie. Vor 
fi selectați parteneri numai partici-
panții care obțin punctajul minim 
de 60 de puncte. Dosarul de selecţie 
va cuprinde următoarele docu-
mente: - Certificat de înregistrare la 
Registrul Comerţului  și / sau statut 
/ orice alt act de înfiinţare al orga-
nizaţiei în care sunt precizate tipu-
rile de activităţi desfășurate (copie 
ștampilată și semnată de reprezen-
tantul legal); - Declaraţie pe propria 
răspundere privind îndeplinirea 
criteriilor de eligibilitate (original, 
conform modelului alăturat) – 
Anexa 1; - Fișa partenerului 
(original, conform modelului 
alăturat) – Anexa 2;  - Declaraţie 
activităţi / domenii în care va fi 
implicat în calitate de partener – 
Anexa 3; - Declaratie-angajament 
privind asigurarea contributiei 
proprii, după caz, de 2% sau 5% cf. 
Ghidului orientări generale și 
Ghidului solicitantului condiții 

specifice. Organizaţiile/companiile 
interesate de acest parteneriat, pot 
obtine toate documentele solicitate 
de la comuna Ciulnița, Primaria 
Ciulnița, Strada Matei Basarab,  nr. 
66, comuna Ciulnița, județul 
Ialomița, e-mail primariaciulnita@
yahoo.com, fax 0243/218.082, tel. 
0243/218.082.  Organizaţiile/compa-
niile interesate de acest parteneriat 
vor depune completate, semnate și 
ștampilate de reprezentantul legal, 
documentele solicitate în plic sigilat 
pe care se va specfica: “Pentru 
selecţia de parteneri POCU Axa 6, 
OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6”. Documentele 
se vor depune cu număr de înregis-
trare la sediul Primăriei Comunei 
Ciulnița, județul Ialomița, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ, 
respectiv până la data de 22 octom-
brie 2016, ora 16.00. Persoana de 
contact: Gheorghe Stelică, e-mail: 
e-mail primariaciulnita@yahoo.
com, fax 0243/218.082,  tel . 
0243/218.082. Aplicanții vor lua în 
calcul faptul că, în eventualitatea 
depunerii unei cereri de finanțare în 
parteneriat cu Comuna Ciulnița, 
fiecare partener va suporta contri-
buția proprie aferentă bugetului 
său. Propunerile de parteneriat 
eligibile vor fi selectate și aprobate 
în baza evaluării de către comisia de 
selecţie. Rezultatele procedurii de 
selecţie vor fi publicate pe site-ul 
Primăriei Comunei Ciulnița după 
avizarea raportului comisiei de 
evaluare de către conducătorul 
instituţiei. Faptul că o entitate a fost 
selectată ca potenţial partener 
conform acestei proceduri, nu 
creează nicio obligaţie pentru 
Comuna Ciulnița în situaţia în care 
cererea de finanţare depusă nu a 
fost selectată pentru finanţare. 
Toate activităţile desfășurate în 
timpul redactării cererii de finan-

ţare nu fac obiectul niciunei 
pretenţii de natură financiară, sau 
de orice altă natură, pentru niciuna 
dintre părţi. Gheorghe Stelică 
PRIMAR  

PIERDERI  
l Sandu Monica, in calitate de 
administrator al firmei SC Betels 
SRL, declar pierdute caiete de 
transport ocazional cu seriile 
LTP-1011180: 54352, 54351, 54350, 
54349, 54348, 54347, 54346, 54345, 
54344, 2007262. Le declar nule. 

l Pierdut Atestat manager trans-
port persoane, pe numele Bogdan 
Constantin, domiciliat în Câmpu-
lung, jud. Argeș, și Certificat trans-
port persoane în cont propriu, 
aparţinând SC Pentarom SRL 
Câmpulung, jud. Argeș, eliberate de 
A.R.R. Pitești. Se declară nule.

l Pierdut contract de vanzare- 
cumparare nr. 4739/2002 si act 
aditional nr. 1/2014, emis de Admi-
nistratia Fondului Imobiliar pe 
numele Panciu Stefania- Elisa , 
fosta Bana. Le declar nule. 

l Pierdut Adeverinta achitare inte-
grala apartament, pe numele Labus 
Cristina si Labus Gheorghe. O 
declar nula.

l Pierdut Contract construire 
nr.1232/09/1976 pe numele Nitu 
Radu Victor. Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
p a r a r e  s i  P r o c e s - v e r b a l 
nr.451/5/1991 emise de ICVL, pe 
numele Constantin si Zenobia. Le 
declar nule.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare, pe numele Mihai Didina. 

Declar nul.

l Pierdut Contract construire 
i n c h e i a t  c u  I C V L , 
nr.999/4/28.08.1975, pe numele 
Greculescu Constanta Miralena. 
Declar nul.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire din 25.11.1969 pt 
apart.49 din str.Brasov (fosta 
Bucsenesti) nr.13 (fost 7), pe numele 
Diaconescu Stefan. Declar nul.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare nr.2272/1/1991, pe numele 
Jilavu Maria. Il declar nul.

l  P i e r d u t  D i s p o z i t i e  n r. 
5240/24.01.2006 a Primarului 
General al Municipiului Bucuresti 
s i  P r o c e s u l  v e r b a l 
nr.12322/02.07.2007 de predare 
primire conform Dispozitiei nr. 
5240/24.01.2006 a Primarului 
General al Municipilui Bucuresti.
Le declar nule.

l Pierdut certificat de ambarca-
țiune de agrement nr. 0244, seria 
04094 eliberat la data de 18.07.2003 
de Căpitănia Port Sulina pe numele 
S.C. SAN Steel MAR S.R.L., cu 
sediul în Sulina, str. aII-a, nr.208, 
jud. Tulcea. Sedeclară nul.

l Declar pierdută (nulă) diploma 
de absolvire a Școlii Naționale de 
Antrenori nr. 441 din 14.10.1997 
eliberată de M.T.S.- Școala Naţio-
nală de Antrenori, pe numele Tudo-
rache Daniel- Radu.

l Declar pierdute (nule) următoa-
rele: acte de proprietate casă și teren 
întocmite la Notarul Public Lepa-
datu Ilie din Caracal; act de propri-
etate apartament Caracal întocmit 
notar Ilie Lepădatu; act de proprie-

tate Călimănești (notariat Călimă-
nești); certificat de naștere original; 
act de proprietate teren emis de 
Primăria Caracal, pe numele Păun 
Manuela- Ruxandra.

l Declar pierdute următoarele: act 
de proprietate apartament, act de 
succesiune casă+ teren; adeverințe 
loc de muncă eliberate de Drăgă-
nești- Olt, Facultatea de Medicină 
București, Spitalul Poiana Mare; 
diplome participări congrese de 
medicină (original+ copii); certificat 
de naștere original+ copii, pe 
numele Păun Rodica- Elena. Le 
declar nule.

l Declar pierdute (nule) următoa-
rele: act de proprietate casă, Bucu-
rești (întocmit notariat Caracal); act 
de proprietate apartament Caracal 
(notariat Caracal) act de proprie-
tate casă oraș Călimănești (notariat 
Caracal); act proprietate casă 
comuna Drăghiceni întocmit nota-
riat Caracal, pe numele Păun Cris-
tian.

l Subscrisa, S.C. Spot Vision-Pro-
dexim S.R.L. cu sediul social in 
Municipiul Bucuresti, Bd.Iuliu 
Maniu nr.616, corp B, et.1, sector.6, 
inregistrata la Oficiul Registrului  
Comertului Bucuresti sub nr.
J 4 0 / 7 5 1 9 / 2 0 1 2 ,  a v a n d 
C.U.I.:5971292, avand cont bancar 
- c o d  I B  A N  
RO68BTRL05001202G09221XX,  
deschis la Banca Transilvania 
-Sucursala Otopeni, reprezentata de 
catre Administrator Ozcan Recep 
Ozer, declaram pierdut si nul certifi-
catul constatator emis de catre 
O.R.C -Bucuresti, in temeiul art.17 
indice 1 alin.1 lit.b) din Legea 
nr.359/2004 pentru punctul de lucru 
situat in Sat Saftica, Comuna Balo-
testi, Calea Bucurestilor nr. 92, Jud.

Ilfov. COMEMORĂRI  
Anunțăm cu profundă tristețe că au 
trecut 10 ani de la nemiloasa părăsire 
a vieții pământene de către bunul 
nostru coleg și prieten, distinsul 
ambasador IONEL STĂNCU-
LESCU, membru fondator al Asocia-
ției Ambasadorilor și Diplomaților de 
Carieră din România. În demnitățile 
de director în MAE și de ambasador 
care i-au fost încredințate și-a înde-
plinit cu înalt profesionalism și exce-
lentă demnitate sarcinile profesionale, 
contribuind eficient la promovarea 
intereselor naționale ale României în 
relațiile cu alte state. Diplomația a fost 
și a rămas pentru el întâia și marea lui 
iubire - profesie în care a excelat prin-
tr-o temeinică cunoaștere a dedesub-
turi lor  v ieț i i  internaț ionale 
contemporane, prin harul său vizi-
onar incontestabil ca practician pe 
tărâmul relațiilor internaționale. 
Inteligent și sclipitor, distinsul amba-
sador IONEL STĂNCULESCU avea 
talentul remarcabil de a exprima 
succint, clar și precis numai elemente 
care prezentau un interes real pentru 
interlocutorii săi, ceea ce îi conferea 
un prestigiu admirabil, prețuit ca 
atare nu numai de către colegi și prie-
teni, ci și de către parteneri ai săi din 
străinătate. Elocința cu care izbutea 
să-și susțină ideile și lipsa oricăror 
patimi gratuite îi scoteau la iveală și 
alte calități - modestia exemplară și 
un simț al umorului fin și pătrunzător, 
calități caracteristice oamenilor înno-
bilați spiritual. Pentru tot ce a 
însemnat Diplomatul, dar mai ale 
Omul - IONEL STĂNCULESCU în 
devenirea noastră ca profesioniști în 
domeniul relațiilor internaționale îi 
com rămâne veșnic recunoscători. 
Foștii săi colegi și prieteni Toma Bălă-
șoiu, Mihai Enescu și Gheorghe Micu 
adresăm și cu această îndoliată și 
regretabilă ocazie sincere condoleanțe 
admirabilei sale familii. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!
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