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OFERTE SERVICIU
l Firmă de construcţii angajează: buldoex-
cavatorist, echipă muncitori calificaţi în 
construcţii. Tel: 0733.973.007
 
l Angajam vopsitor si sablator cu experi-
enţă.Asteptam CV-ul dvs. pe adresa de 
e-mail: recrutari@alpaccess.com. Relaţii la 
telefon: 0344.141.445
 
l Școala Gimnazială Vulturu cu sediul în 
localitatea Vulturu, județul Vrancea organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de: -Bibliotecar S grad 
profesional III; -Secretar grad profesional 
IV (Conform HG 286/23.03.2011). 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 03.10.2016, ora 9; -Proba 
interviu în data de 04.10.2016, ora 9. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie sa 
îndeplinească următoarele condiții: Biblio-
tecar: -Studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în specialitatea biblio-
teconomie sau profesor documentarist; 
-Vechime în învățământ cel puțin 5 ani; 
-Cunoștințe de operare pe calculator; -Să nu 
mai fie încadrată cu contract de muncă 
într-o altă instituție bugetară. Secretar: 
-Studii superioare (specializare– Economic, 
Administraţie Publică, Juridic); -Vechime în 
specialitate: minimum 1 an și 6 luni.  Candi-
dații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul unității, secretariat. 
Relații suplimentare la sediul Școlii Gimna-
ziale Vulturu, telefon 0237.240.274 sau 
0744.398.519.
 
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Hunedoara, cu sediul în 
Deva, Piaţa Unirii, nr.2,  scoate la concurs, 
în data de 10.10.2016, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier,  grad profesional  superior 
-  Compartiment Monitorizare Proiecte 
Finanţate din FSE, Informatică și Manage-
mentul Bazelor de Date; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregă-
tire de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoștinţe 
de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă și creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort inte-
lectual, seriozitate; Data de desfășurare a 
concursului: 10.10.2016 – ora 1000 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Hunedoara.
 
l Academia Română – Filiala Iași, Insti-
tutul de Cercetări Economice și Sociale 
„Gh. Zane”, organizează, în ziua de 17 
octombrie 2016, ora 12:00, concurs pentru 
ocuparea  postului de cercetător știinţific 
grad I, în domeniul Filosofie, specializarea 
Filosofie moral-politică; Metafilosofie. 
Concursul se va desfășura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare și Ord.  MECTS nr. 
6560/20.12.2012. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data 
publicării anunţului, cu cel puţin o zi înainte 
de data organizării concursului, la sediul 
Academiei Române din Iași, Birou Resurse 
Umane și Salarizare, Bd. Carol I, nr. 8. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul institutului și/sau de la Biroul 
Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-
101115. 
 
l Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru 
Trestioreanu” București scoate la concurs, 
conform HG 286/2011, un post vacant 
contractual de Șef Serviciu RUNOS Gradul 
II. Cerințe pentru ocuparea postului: 
diplomă de licenţă în specialitate econo-
mică, 5 ani vechime în specialitate econo-
mică, concurs pentru ocuparea postului. 
Dosarele de concurs se depun la Serv.
RUNOS din cadrul Institutului până la data 
de 23.09.2016, ora 15.00. Proba scrisăva 
avea loc în data de 03.10.2016, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în data de 
06.10.2016, ora 9.00, la sediul Institutului 
din Șos.Fundeni, nr.252, sect.2, București. 
Mai multe informații pot fi obținute la avizi-
erul institutului și pe site-ul www.iob.ro
 
l În temeiul prevederilor art.7 din Regula-
mentul cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, Primăria Orașului Horezu, cu 
sediul în orașul Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.7, organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei funcţii 
contractuale de execuţie vacante, respectiv 
asistent medical la Compartimentul Cămin-
Creșă din cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului orașului Horezu astfel: -Data 
desfășurării concursului: -selecția dosarelor, 
26.09.2016; -proba scrisă, în data de 
03.10.2016, ora 10.00. Dosarele de 
înscriere se pot depune la sediul instituţiei, 
compartimentul Resurse Umane, Juridic, în 
perioada 12.09.2016-23.09.2016, ora 14.00. 
Condiţii de participare la concurs: -Asistent 
medical: -Nr.posturi: 1; -Nivel studii: PL, 
SSD; -Vechime: Minim 6 luni în specialitate; 
-Autorizație de liberă practică. Calendarul 
concursului: -Depunerea dosarelor: termen 
12.09.2016-23.09.2016; -Selecţia dosarelor: 
termen 26.09.2016; -Proba scrisă: 
03.10.2016, ora 10.00; -Depunere contestaţii 
proba scrisă: 04.10.2016; -Afișarea rezulta-
telor după contestaţii: termen 05.10.2016; 
-Interviul: 06.10.2016, ora 11.00;-Rezultatul 
final al concursului: termen 07.10.2016. 
Bibliografia de concurs și actele necesare 
înscrierii la concurs se afișază la sediul insti-
tuției. Date de contact ale secretarului 
comisiei, Boaghe Monica -Biroul Juridic, 
Administrație locală, Resurse Umane, Sala-
rizare, 0250.860.190.
 
l Inspecţia Muncii – instituţie a adminis-
traţiei publice centrale, cu sediul în  Bucu-
rești, Str. Matei Voievod nr. 14, Sector 2, 
organizează concurs de recrutare în vederea 
ocupării unei funcții publice de execuție de 
consilier, clasa I, gradul profesional debu-
tant la Serviciul Comunicare, Relații cu 
Publicul și Preluare Apeluri de Urgență. 
Concursul de recrutare se desfășoară, astfel: 
- proba suplimentară eliminatorie - testarea 
cunoștinţelor de operare PC are loc în data 
de 11.10.2016, ora 1000 (în cazul candida-
ților care nu dețin certificat/atestat ECDL 
Start); - proba scrisă are loc în data de 
11.10.2016, ora 1100 ; - data și ora susţinerii 
interviului se afișează obligatoriu odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la sediul 
Inspecţiei Muncii – Serviciul Gestiune 
Resurse Umane și Formare Profesională, 
etaj 3, camera 301, până pe data de 
28.09.2016, ora 1630. Condiţiile de partici-
pare la concurs, bibliografia și actele solici-
tate candidaţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate la sediul Inspecţiei Muncii și pe 
site-ul: www.inspectiamuncii.ro. Relaţii  
suplimentare  se  pot  obţine la  telefoanele : 
021.302.70.81, 021.302.70.82.
 
l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, organizează concurs la data 
03.10.2016 , orele 10,00 – proba scrisă, 
respectiv 06.10.2016, orele 12,00 – interviu , 
la sediul unității din strada Calea Bucuresti, 
nr. 99  pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante, din ștatul de funcții: -  un 
post de psiholog la Centru de Sănătate 
Mintală Copii - studii superioare de specia-
litate, absolvite cu diplomă de licență în 
specialitatea psihologie, atestat de liberă 
practică în Psihologie Clinică, sub supervi-
zare; - un post de kinetoterapeut la Clinica 
de Recuperare Neurologică - vechime 
minim 6 luni, studii superioare de speciali-
tate, absolvite cu diplomă de licența în 
specialitatea Kinetoterapie;  -  un post de 
asistent medical generalist la Clinica de 
Neuropsihiatrie Infantilă - vechime în speci-
alitate minim 1an, diplomă de asistent 
medical cu S.S., P.L., studii medii; - trei 
posturi de asistent medical generalist debu-
tant la Camera de Gardă a Clinicilor de 
Neurologie, Clinica de Neurologie I, Secția 
Exterioara Psihiatrie Cronici Melinești - 
diplomă de asistent medical cu S.S., P.L., 
studii medii; -  un post de registrator 
medical la Clinica de Psihiatrie I – studii 
medii; -  cinci posturi de infirmieri debutanți 
la Clinica de Recuperare Neurologică, 
Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă, Sectia 
Exterioara Psihiatrie Cronici Melinești - 
studii generale, diplomă curs de infirmieră 
sau declarație pe propia raspundere că în 
cazul admiterii la concurs, se obligă sub 
sancțiunea desfacerii contractului de 
muncă, să obțină atestat de infirmier; - 
un post de portar la  Sectia Exterioară 
Psihiatrie Cronici Melinești - studii 
generale, certificat de calificare profesio-
nală pază și ordine, Atestat IGPR, 
pentru exercitarea profesiei de agent 
pază și ordine. Dosarele se depun înce-
pand cu data de 12.09.2016 pâna în data 

de 23.09.2016 orele 13,00 la Secretariatul 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, str. Calea București, nr.99. 
Concursul se va desfașura în data de 
03.10.2016, orele 10,00 – proba scrisă, 
06.10.2016, orele 12,00 – interviu, la 
sediul unității. Relații suplimentare se 
pot obține la telefon 0251/431189, 
persoana de contact Lăcraru Adriana, 
secretar comisie.
 
l UM 01516 Chitila, din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs 
de ocupare a unui post vacant de 
personal civil contractual, astfel: -șef 
depozit I la plutonul deservire al compa-
niei pază și deservire. Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau temporar 
vacant, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii generale, 
conform art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare: a)are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condiţiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs; g)nu a fost condamnată defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale sunt: 
-absolvirea cu diplomă de bacalaureat a 
liceului; -vechime în muncă 3 ani și 6 
luni; -vechime în domeniu 1 an. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba 
scrisă în data de 04.10.2016, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 06.10.2016, ora 
10.00; -data limită de depunere dosare: 
23.09.2016, ora 14.00. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor 
face la sediul UM 01516 Chitila, Str.
Răsăritului, nr.1A, jud.Ilfov, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretariatului, 
l a  t e l e f o n :  0 7 2 8 . 8 3 6 . 0 0 9  s a u 
021.315.35.04.
 
l Municipiul Sighișoara, judeţul Mureș, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: 1. Polițist local, clasa 
III, grad profesional superior în cadrul 
Biroului Ordine Publică – Serviciul 
Public Poliția Locală: - studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; - vechime: 9 
ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; - permis de 
conducere categoria B. 2. Polițist local, 
clasa III, grad profesional principal în 
cadrul Biroului Ordine Publică – Servi-
ciul Public Poliția Locală: - studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; - vechime: 5 
ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; - permis de 
conducere categoria B. 3. Polițist local, 
clasa III, grad profesional asistent în 
cadrul Biroului Ordine Publică – Servi-
ciul Public Poliția Locală: - studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; - vechime: 6 
luni în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; - permis de 
conducere categoria B. 4. Polițist local, 
clasa III, grad profesional superior în 
cadrul Biroului Poliție rutieră – Serviciul 
Public Poliția Locală: - studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; - vechime: 9 
ani în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice; - permis de 
conducere categoria B. 5. Polițist local, 
clasa I, grad profesional debutant în 
cadrul Biroului Poliție rutieră – Serviciul 
Public Poliția Locală: - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: științe juridice/ științe 

administrative; - permis de conducere 
categoria B. Concursul se organizează la 
sediul Municipiului Sighișoara, Str. 
Muzeului nr. 7, judeţ Mureș, astfel: - 
proba suplimentară eliminatorie: 
10.10.2016, ora 9,00; - proba scrisă: 
10.10.2016, ora 11,00; - interviul: 
12.10.2016, ora 13,00. Data până la care 
se pot depune dosarele de înscriere: în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei–partea a III-a. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să cuprindă în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată și 
completată prin H.G. nr. 1173/2008. 
Bibliografia se afișează la sediul Munici-
piului Sighișoara și pe site-ul Munici-
piului Sighișoara, www.sighisoara.org.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Municipiului Sighișoara sau la 
telefon: 0265-771280.
 
l Consiliul Local al Municipiului Timi-
soara. Organizeaza concurs pentru 
ocuparea functiei de manager  – 
persoana fizica pentru Spitalul Clinic 
Municipal de Urgenta Timisoara. 
Concursul se va desfasura la sediul 
Primariei Municipiului Timisoara, Bd. 
C.D.Loga nr.1 in perioada 19 octombrie 
– 21 octombrie 2016 si consta in patru 
etape, dupa cum urmeaza: a. etapa I - 
selectia dosarelor depuse de candidati; b. 
etapa a II-a - evaluarea proiectelor de 
management depuse de candidati; c. 
etapa a III-a - proba scrisa; d. etapa a 
IV-a - sustinerea proiectului de manage-
ment de catre candidati si interviul. 
Proba scrisa se va desfasura la data de 19 
octombrie 2016, ora 10,00. Participa la 
proba scrisa a concursului candidatii 
care au fost declarati admisi la selectia 
de dosare si care au obtinut cel putin 
nota 7 la evaluarea proiectelor de mana-
gement. La concurs se pot inscrie persoa-
nele care indeplinesc cumulativ  
urmatoarele conditii: a. studii superioare 
de lunga durata absolvite cu diploma, in 
specialitatea  medicina; b. sa fie cadru 
universitar sau medic primar si absolvent 
al unor cursuri de perfectionare in mana-
gement sau management sanitar; c. sa 
aiba o vechime minima de 5 ani in speci-
alitatea studiilor necesare ocuparii func-
tiei de manager; d. sa aiba capacitatea de 
exercitiu deplina; e. sa fie apt din punct 
de vedere medical; f. sa nu aiba virsta de 
pensionare, conform legii; g. sa nu fi 
suferit condamnari penale definitive/sa 
nu fie in curs de urmarire penala; h. sa 
nu fi fost sanctionat pentru incalcarea 
dispozitiilor legale in domeniul fiscal; i. 
sa nu se afle intr-o situatie de incompati-
bilitate sau conflict de interese, asa cum 
sunt definite  prin art. 178 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii. Dosarul de inscriere cuprinde, 
in mod obligatoriu, urmatoarele 
elemente: a. cererea de inscriere; b. copia 
legalizata a actului de identitate; c. 
copiile legalizate  ale diplomelor de studii 
si ale altor acte care atesta efectuarea 
specializarilor de la conditiile de inscriere 
lit.b), c); d. curriculum vitae; e. copia 
legalizata a carnetului de munca si/sau 
adeverinta care sa ateste vechimea in 
munca si, dupa caz, in specialitatea 
studiilor necesare ocuparii functiei; f. 
cazierul judiciar; g. adeverinta care sa 
ateste starea de sanatate corespunza-
toare  eliberata de catre medicul de 
familie al candidatului sau de catre 
unitatile sanitare abilitate; contine, in 
clar, numarul, data, numele emitentului 
si calitatea acestuia, in formatul stan-
dard stabilit de  Ministerul Sanatatii 
Publice si contine mentiunea  ,,apt 
pentru acte decizionale”. h. declaratia pe 
propria raspundere care sa ateste ca nu a 
desfasurat activitati de politie politica; i. 
declaratie pe propria raspundere ca nu se 
afla intr-o situatie de incompatibilitate 
sau conflict de interese asa cum sunt 
definite prin art. 178 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii; j. declaratie pe propria raspun-
dere ca nu a fost sanctionat pentru 
incalcarea dispozitiilor legale in dome-
niul fiscal; k. declaratie pe propria 
raspundere ca in cazul promovarii 
concursului si ocuparii postului de 
manager nu va fi in situatia cumulului de 
functii cu alte functii care nu se 
desfasoara in interiorul spitalului; 1. 
proiectul de management – pe suport de 
hartie. Daca este cazul, la documentele 
de mai sus se mai adauga copia legali-
zata a actelor prin care candidatii  si-au 
schimbat numele. Actele doveditoare 
prevazute mai sus pot fi completate si cu 

alte dovezi care sa ateste indeplinirea 
conditiilor cerute. Dosarele de inscriere 
se depun la sediul Primariei Munici-
piului Timisoara, Bd. C.D. Loga nr.1, la 
registratura institutiei – camera 12, 
parter, in termen de 30 de zile de la data 
publicarii si afisarii anuntului. Tema 
proiectului este  ,,Eficientizarea activi-
tatii  desfasurate de Spitalul Clinic 
Municipal de Urgenta Timisoara”, in 
cadrul caruia se vor acoperi urmatoarele 
aspecte  : analiza, evaluarea si eficienti-
zarea serviciilor de sanatate furnizate de 
spital; analiza, evaluarea si eficientizarea 
situatiei economico-financiare a spita-
lului, vizind inclusiv  achizitiile publice si 
planul de investitii; analiza, evaluarea si 
eficientizarea resurselor umane, inclusive 
propunerea structurii organizatorice; 
planul de management pe perioada 
mandatului. Structura minimala a 
proiectului de management: A. Descri-
erea situatiei actuale a spitalului; B. 
Analiza SWOT a spitalului : puncte 
forte, puncte slabe, oportunitati si 
amenintari; C. Identificarea problemelor 
critice si propunerea solutiilor de limitare 
sau/si eliminare a acestora; D. Dezvol-
tarea planului de management in 
vederea eficientizarii activitatii spitalului 
: 1. Scop; 2. Obiective – indicatori; 3. 
Activitati necesare de desfasurat pentru 
atingerea fiecarui obiectiv; a) definire; b) 
incadrarea in  timp; c) resurse necesare 
– umane, materiale, financiare; d) 
responsabilitati. 4. Rezultate asteptate; 5. 
Monitorizare – indicatori; 6. Evaluare – 
indicatori. Elementele particulare ale 
bibliografiei si informatiile necesare 
elaborarii proiectelor de  management se 
pot obtine de la Consiliul de Adminis-
tratie al spitalului, respectiv: 1. proiectul 
contractului de management. 2. regula-
mentul de organizare si functionare, 
regulamentul intern al spitalului public, , 
structura organizatorica; 3. bugetul de 
venituri si cheltuieli aprobat; 4. ultimele 
doua bilanturi contabile anuale cu 
anexele vizate de Directia generala a 
finantelor publice, precum si indicatorii 
de referinta din ultimul an; 5. alte infor-
matii necesare elaborarii proiectului de 
management. BIBLIOGRAFIA DE 
CONCURS. A. LEGISLATIE. 1. Legea 
nr.95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 2. Legea finantelor publice nr. 
500/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 3. Legea nr.53/2003 – Codul 
Muncii, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 4. Hotarirea Guvernului nr. 
161/2016 pentru aprobarea Contractu-
lui-cadru privind conditiile acordarii 
asistentei medicale in cadrul sistemului 
de asigurari sociale de sanatate pentru 
anul 2016. 5. Ordinul ministerului finan-
telor publice nr. 1792/2002 pentru apro-
barea  Normelor  metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonantarea si 
plata cheltuielilor institutiilor publice, 
precum si organizarea, evidenta si rapor-
tarea angajamentelor bugetare si legale. 
6. Ordinul ministrului sanatatii publice 
nr. 1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elabo-
rarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
spitalului public. 7. Ordinul ministrului 
sanatatii publice nr. 1384/2010 privind 
aprobarea modelului contractului de 
management al spitalului public cu 
modificarile si completarile ulterioare. 8. 
Ordinul Ministrului sanatatii publice nr. 
914/2006 privind aprobarea Normelor 
privind obtinerea autorizatiei de functio-
nare a spitalelor. 9. Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
B. MANAGEMENTUL SANITAR. 1. 
Scoala Nationala de Sanatate Publica si 
Managementul Sanitar – Managementul 
spitalului, Editura Public H.Press, 2006, 
Bucuresti; 2. Nicolescu O., Verboncu I. – 
Fundamentele managementului organi-
zatiei,  editura Tribuna Economica, 2001; 
Normele de organizare si desfasurare a 
concursului pentru ocuparea functiei de 
manager – persoana fizica din spitalele 
publice, al caror management a fost 
transferat de catre Consiliul Local al 
Municipiului Timisoara au fost aprobate 
prin Dispozitia Primarului Municipiului 
Timisoara nr. 2239/06.10.2010.

 
CITATII

l Cirimpei Constantin este citat   la 
Judecătoria Botoșani, în proces cu recla-
manta Cirimpei Elena,  în dosarul nr. 
16246/193/2015, avand ca obiect divorț, 
termen  de judecata 16.09.2016.

 
l Se citează pârâta Bejan Mihaela, 
pentru termenul din data 20 octombrie 
2016, în dosarul nr. 3329/193/2016 al 
Judecătoriei Botoșani, având ca obiect 
divorţ cu copii.
 
l Numitul Giacalone Vito se citatează în 
calitate de pârât pentru data de 
20.10.2016, la Judecătoria Iași, în dosar 
nr.  35408/245/2015, în proces de divorț 
cu reclamanta Ciofu Claudia.
 
l Societatea Agricolă „Prodcereal” cu 
sediul în oraș Târgu Frumos, jud. Iași 
este chemată la Judecătoria Pașcani, sala 
1, complet C-1 MF, pe 27.09.2016, ora 
9:00, în dosar nr. 4817/866/2013 în cali-
tate de pârâtă în proces cu reclamanţii 
Aanei Cezar ș.a. pentru anulare act. 
 
l Societatea Agricolă „Ion Creangă” cu 
sediul în sat Buznea, comuna Ion 
Neculce, jud. Iași este chemată la Jude-
cătoria Pașcani, sala 1, complet C-1 MF, 
pe 27.09.2016, ora 9:00, în dosar nr. 
4817/866/2013 în calitate de pârâtă în 
proces cu reclamanţii Aanei Cezar ș.a. 
pentru anulare act.
  
l Societatea Agricolă „Siloma” cu sediul 
în Gănești, comuna Ion Neculce, jud. 
Iași este chemată la Judecătoria Pașcani, 
sala 1, complet C-1 MF, pe 27.09.2016, 
ora 9:00, în dosar nr. 4817/866/2013 în 
calitate de pârâtă în proces cu recla-
manţii Aanei Cezar ș.a. pentru anulare 
act. 
 
l Orice persoană  care se consideră a 
avea ( și poate proba) un interes legitim 
față de imobilele înscrise în titlurile de 
proprietate nr: 223/1995,1520/2003 si 
Sentința civilă nr. 9320/1993, situate pe 
teritoriul comunei Dumbrăveni, jud. 
Suceava, sunt rugate să se adreseze 
oficiului nostru din str. N.Iorga, mun. 
Botoșani, tel. 0756762959 până pe data 
de 11.09.2016”.
 
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în 
judecată pe numiţii: Alexandru Cornelia 
și Alexandru David cu domiciliul în 
comuna Păușești, sat Valea Cheii jud. 
Vâlcea în calitate de intimaţi în dosarul 
civil nr.2200/90/2016 cu termen de jude-
cată la data de 09.09.2016, aflate pe rol la 
Tribunalul Vâlcea.

 
 DIVERSE

l CII Cazacu Daniela, lichidator judi-
ciar al debitoarei SUPERBIS RTP SRL, 
CUI 5427119, J40/5820/1994, desemnat 
de Tribunalul București -Secţia a VII-a 
Civila în dosarul 44300/3/2012*, notifică 
debitoarei, creditorilor, persoanelor inte-
resate admiterea cererii de intrare în 
procedura simplificată a insolvenţei prin 
încheierea din 30.03.2016. Fixează 
termenele: de înscriere a creditorilor la 
masa credală prin depunerea cererii de 
admitere  a  creanţe i  ( la  dosar 
44300/3/2012*) la 06.05.2016; de verifi-
care a creanţelor născute anterior deschi-
derii procedurii și întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 16.05.2016; de definitivare a 
tabelului creanţelor la 31.05.2016; data 
primei ședinţe a adunării generale a 
creditorilor la 03.06.2016. Fixează 
termen pentru continuarea procedurii la 
14.09.2016.
 
l Castigatoarea tombolei C&A 
Customer Experience in urma extragerii 
din luna Iulie 2016, premiu ce consta 
intr-un voucher in valoare de 2.000RON, 
este dna Mirela Bodiu. Castigatorul 
tombolei C&A Customer Experience in 
urma extragerii din luna August 2016, 
premiu ce consta intr-un voucher in 
valoare de 2.000RON, este dl Florin 
Cazan.
 
l S.C. Veroniki Ecogrup S.R.L., anunţă 
publicul interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Construire fabrică de 
producţie folie termoformabilă din PET 
și casserole termoformabile din PET, 
spaţii birouri, anexe, amenajare și împre-
jmuire teren”, propus a fi amplasat în 
com.Contești, sat Bălteni, jud.Dâmbo-
viţa. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
A.P.M.Dâmboviţa din Municipiul Târgo-
viște, sat Bălteni, nr.1, judeţul Dâmbo-
viţa, în zilele de luni-vineri, între orele 

ANUNȚURI
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09.00-16.00. Observaţiile publicului se 
p r i m e s c  z i l n i c  l a  s e d i u l 
A.P.M.Dâmboviţa.
 
l Aducem la cunoştinţă generală că în 
data de 27.09.2016, ora 10.00 va avea loc 
la sediul creditoarei Muncă si Artă SCM 
din Piteşti, str. Exerciţiu, nr.210 B, 
judeţul Argeş, vânzarea la licitaţie 
publică a   următoarelor bunuri 
mobile.  Una maşină de curăţat chimic, 
seria 07A0992GT evaluată la suma de 
25.432 lei  care reprezintă şi  preţul de 
începere al licitaţiei. Una maşină de 
curăţat chimic seria 07A0996GT 
evaluată la suma de 40.700 lei, care 
reprezintă şi preţul de începere al licita-
ţiei. Bunurile mobile puse în vânzare 
sunt urmărite de creditoarea Muncă si 
Artă SCM din Piteşti, str. Exerciţiu, 
nr.210 B, judeţul Argeş, sunt proprietatea 
debitoarei SC PIELO TEX SRL, cu 
sediul în Piteşti, str. Depozitelor , nr. 17, 
Corp C9, judeţul Argeş, J03/2634/1993, 
CUI 4971120, procedura urmăririi are la 
bază Titlul Executoriu -Sentinţa Civilă 
nr.485/2015, pronunţată de Judecătoria 
Piteşti, în dosarul nr. 12043/280/2014, 
pentru recuperarea creanţei  de la debitor  
în sumă de 34.358,21 lei, reprezentând 
debit, precum şi a cheltuielilor de execu-
tare în valoare de 6.400 lei .Total 
40.766,21 lei.  

 
SOMATII

l Se aduce la cunoştinţă că pe rolul 
Judecatoriei Arad se af la dosarul 
nr.5568/55/2016, cu termen de judecata  
data de 14. 09.2016, avand ca obiect 
cererea petentei Gal Elisabeta domici-
liata in Arad,   str. Baladei   nr. 14,bl.10, 
sc.C, et. 2, ap. 9, jud. Arad   pentru 

constatarea dobandirii  de catre aceasta a 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra  imobilului situat in localitatea 
Turnu nr. 147, judetul Arad inscris  in CF 
448,  top 158,176 si 177, format din casa 
si  teren intravilan in suprafata totala de 
3654 mp, proprietatea anterioara a 
numitilor Low Antal si sotia Takacs 
Anna cu ultimul domiciliu in localitatea 
Turnu nr.147.  Persoanele interesate pot 
face opozitie la numarul de dosar indicat 
mai sus in termen de o luna de la data 
publicarii prezentei somatii.

ADUNARI GENERALE
 
l Faberrom SA, cu sediul în Bucureşti, 
Bd.Iuliu Maniu, Nr.7, Sector 6, CUI: 
455053, Nr.înregistrare în Registrul 
Comerţului J40/620/1991, prin Schopp-
meyer Daniela, în calitate de Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie, convoacă 
în baza Legii nr.31/1990 a societăţilor, 
republicată, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor în ziua de 10 octom-
brie 2016, ora 15.00, la sediul social al 
Societăţii din Bucureşti, Bd.Iuliu Maniu, 
nr.7, având următoarea ordine de zi: 1)
Punerea în discuţie privind distribuirea 
de dividende brute în valoare de 
650.000Lei. În cazul în care la data de 10 
octombrie 2016, ora 15.00, nu se întru-
nesc condiţiile de cvorum necesare, se 
fixează cea de-a doua Adunare Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii pentru 
data de 11 octombrie 2016, ora 15.00,  în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
 
l Convocarea Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor S.C. SOCOR S.A.: 
Administratorul unic S.C. SOCOR S.A., 
cu sediul în Calea Ferentari nr.159, sector 

5, Bucureşti, J40/9001/1991, C.U.I. RO 
427258, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, pentru data 
de 03.10.2016, orele 10, la sediul social al 
societăţii din Calea Ferentari nr.159, 
sector 5, Bucureşti, avnâd următoarea 
Ordine de zi: 1) Supunerea spre aprobare 
a înregistrării în contabilítate ca şi 
Construcţii speciale a baracamentelor în 
valoare totală de 10.915,48 lei. În situaţia 
în care nu se întruneşte cvorumul necesar 
desfăşurării Adunării Generale Extraor-
dinare a Asociaţilor, aceasta se va ţine a 
doua zi, la aceeaşi oră şi în aceeaşi locaţie. 
Pot participa la şedinţă şi pot vota acţio-
narii înregistraţi în Registrul acţionarilor 
la data de referinţă 20.09.2016. Informaţii 
şi documente cu privire la ţinerea şedinţei 
se găsesc la secretariatul societăţii din 
Calea Ferentari şi la numărul de telefon 
021.423.81.03.
 
l Completare Convocare Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii NIMB Pipera S.A. pentru data de 
22.09.2016: Administratorul unic al 
societăţii NIMB Pipera S.A., cu sediul în 
Bucureşti, Sector 2, Şoseaua Vergului, 
nr.8, Corpul 4C, România, înmatriculată 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/11438/1992, având cod unic de înre-
gistrare RO 324643; În conformitate cu 
prevederile art.117 indice 1 din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, S.C. NIMB Pipera S.A., 
anunţă Completarea ordinii de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor S.C. NIMB Pipera S.A. convocată 
pentru data de 22.09.2016, conform 
convocatorului publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
3040/22.08.2016, astfel încât ordinea de 
zi modificată, va fi următoarea:  1. Apro-

barea prelungirii garantării creditelor 
ROSE-2010-000979-WCL/20.07.2010, 
ROSE-2010-000981-WCL/20.07.2010 şi 
ROSE-2015-000017-ST/17.07.2015 acor-
date de către UniCredit Bank S.A. către 
S.C. Inorogul Impex SRL. 2.  Menţinerea 
garanţiilor constituite anterior până la 
rambursarea integrală a facilităţilor 
pentru garantarea cărora au fost consti-
tuite: -ipoteca imobiliară şi interdicţiile de 
înstrăinare, grevare, închiriere, dezmem-
brare, alipire, demolare, restructurare, 
amenajare şi construire, asupra bunului 
imobil situat în Bucureşti Şos. Vergului 
nr.8 sector 2 Bucureşti, proprietatea lui 
NIMB Pipera S.A., identificat cu număr 
cadastral 18570 şi înscris în cartea 
funciară a unităţii administrativ-terito-
riale nr. 92240 a loc. Bucureşti; -Bilete la 
ordin emis de Inorogul Impex S.R.L. în 
favoarea Băncii stipulat “fără protest” şi 
avalizat în nume personal de către S.C. 
NIMB Pipera S.A..  3.  Aprobarea noilor 
garanţii pentru creditele identificate la 
punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării 
G e n e r a l e  a  A c ţ i o n a r i l o r :  
-Bilete la ordin emise de Inorogul Impex 
S.R.L. în favoarea Unicredit Bank 
Romania S.A. stipulate fără protest şi 
avalizate de către S.C. NIMB Pipera S.A.  
4.  Ratificarea tuturor actelor adiţionale 
încheiate la contractul de credit ROSE-
2015-000017-ST /17.07.2015, contractul 
d e  c r e d i t  R O S E - 2 0 1 0 -
000979-WCL/15.07.2010 şi contractul de 
c r e d i t  R O S E - 2 0 1 0 -
000981-WCL/20.07.2010 încheiate de 
Inorogul Impex S.R.L. cu Unicredit Bank 
S.A., ratificarea contractelor de garanţie, 
a actelor adiţionale la acestea, precum şi a 
tuturor şi oricăror documente necesare în 
legătură cu contractele de credit menţio-
nate, semnate până la data Adunării de 
către NIMB Pipera S.A. 5.  Împuterni-

cirea Dlui. Monceanu Emilian identificat 
prin CNP 1490806400267, în calitate de 
reprezentant legal al NIMB Pipera S.A. 
pentru ca, în numele şi pentru societate, 
să semneze contractele de credit, contrac-
tele de garanţie, sa avalizeze BO garanţie, 
orice alte acte adiţionale la acestea, 
precum şi orice alte documentele necesare 
în legatură cu contractele menţionate la 
punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acţionarilor convocată pentru 
data de 22.09.2016. 6.    Să aprobe sau să 
modifice situaţia financiară pentru anul în 
curs, pe baza rapoartelor prezentate de 
administratorul unic, rapoarte întocmite 
de către cenzorii societăţii. Acţionarii cu 
drept de vot au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor. Acţio-
narii persoane fizice pot participa la 
şedinţă în nume propriu sau prin repre-
zentare, cu împuternicire dată unui alt 
acţionar sau unei alte persoane decât 
acţionar pe bază de procură specială. 
Acţionarii persoane juridice pot participa 
la şedinţă prin persoana căreia i s-a 
delegat competenţa de reprezentare sau 
printr-o persoană desemnată de aceştia în 
condiţiile documentului lor de constituire. 
În cazul în care la data menţionată mai 
sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de Legea 
nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al 
Societăţii, se convoacă şi se fixează cea 
de-a doua Adunare Generală Ordinara a 
Acţionarilor pentru data de 26.09.2016, 
ora 12:00. S.C. NIMB Pipera S.A. Admi-
nistrator unic, Monceanu Emilian.

 
LICITATII

l Comuna Drănic, judeţul Dolj, organi-
zează în data de 12.10.2016, ora 10.00, 
licitaţie publică deschisă privind vânzarea 

suprafeţei de 1.347mp teren intravilan, 
proprietate privată a comunei Drănic, 
situată în satul Padea, str.Principală, 
nr.84, judeţul Dolj, având numărul cadas-
tral 31464,  înscris în cartea funciară. 
Terenul este grevat de sarcini, pe acesta se 
află construcţii ce aparţin numitului 
Căluşaru Virgil. Relaţii suplimentare. tel/
fax. 0251.351.070; 0769.058.038, adresă 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare 

Executare Silită Persoane Juridice. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații 

următoarele bunuri, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. În ziua de 20, luna septembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, 

etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Romforce Protect SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Str. Făget, nr. 3, bl.12I, județul Prahova, 

cod unic de înregistrare fiscală 29827058: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de 

pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism Ford Focus Break, nr. înmatriculare PH-02-RFP, nr. de identificare WF0SXXGCDS9J42257, an fabricație 2009, 1560 cmc, 

motorină, culoare gri, 15.262 lei, 20%; 2. Autoturism Ford C Max, nr. înmatriculare PH-03-RFP, nr. de identificare WF0EXXGCDE8S81359, an fabricație 2008, 1560 cmc, motorină, culoare albastru, 10.514 lei, 

20%; 3. Autoturism Skoda Octavia, nr. înmatriculare PH-15-DTE, nr. de identificare TMBCX21Z48C007951, an fabricație 2008, 1390 cmc, benzină, culoare gri, 16.958 lei, 20%. 2. În ziua de 21, luna septembrie, 

anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Elbus Tour SRL, cu domiciliul fiscal declarat 

în localitatea Ploiești, Str. Piața Mihai Viteazul, nr. 4, bl. 11B1, sc. A, et. 9, ap. 40, județul Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 14218979: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 

drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoutilitară Ford Transit, nr. 

înmatriculare PH-31-BUS, nr. de identificare WF0LXXTTFL5M57912, an fabricație 2005, 2402 cmc, motorină, culoare alb, 14.324 lei, 20%; 2. Microbuz Mercedes Benz Vario, nr. înmatriculare PH-27-BUS, nr. de 

identificare WDB6683538N133017, an fabricație 2008, 4249 cmc, motorină, culoare alb, 41.483 lei, 20%; 3. Autoutilitară Ford Transit, nr. înmatriculare PH-33-BUS, nr. de identificare WFOLXXTTFL5M57911, an 

fabricație 2005, 2402 cmc, motorină, culoare alb, 14.324 lei, 20%; 4. Autobuz Iveco Trouileet, nr. înmatriculare PH-36-BUS, nr. de identificare ZCF662M000E001178, an fabricație 1998, 9500 cmc, motorină, 

culoare albastru, 45.716 lei, 20%; 5. Autobuz Iveco Trouileet, nr. înmatriculare PH-38-BUS, nr. de identificare ZCF662M000F000715, an fabricație 1997, 9500 cmc, motorină, culoare albastru, 43.346 lei, 20%. 

3.În ziua de 22, luna 09, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera 6 se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Fundația pentru Dezvoltare 

Umană Filiala Ploiești, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Bd. Petrolului, nr. 16, cod de identificare fiscală 14075577: Denumire bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabi/ scutit *); Autoturism M1, marca Ford, varianta JA8/ SPJCTJ/ 5ABAAB/ 

Fiesta, nr. identificare WFOJXXGAJJBU34611, capacitate cilindrică 1388 cmc, puterea 71 kw, sursa de energie benzină, culoare gri, nr. înmatriculare PH-14-FDU, 15.643 lei, 20%. 4. În ziua de 27, luna 09, anul 

2016, ora 1200, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Trocav Construct SRL, cu domiciliul fiscal declarat în 

localitatea Ploiești, str. Matei Basarab, nr. 44, cod de identificare fiscală 29931317: Denumire bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 

Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabi/ scutit *); Simplex 420 5T5, 4.514 lei, 20%; Aparat Delta Dragon 160, 8.777 lei, 20%; Generator XQ 6500, 1.254 lei, 20%; 

Total: 14.545 lei. 5. În ziua de 28, luna septembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a 

debitorului Defend Atlas Comp SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Str. Șoseaua Vestului, nr. 1A, județul Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 25581111: Nr. crt., Denumire bunului mobil, 

descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *); 1. 

Autoturism BMW, varianta 525, nr. identificare WBANC51030CR28986, capacitate cilindrică 2497 cm, sursa energie motorină, an fabricație 2005, culoare gri, 27.927 lei, 20%. 6. În ziua de 29, luna septembrie, 

anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Clasic Stan SRL, cu domiciliul fiscal declarat 

în localitatea Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 77, bl. 106B, sc. B, et. 3, ap. 31, județul Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 1302988: Nr. crt., Denumire bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *); 1. Automobil mixt, camion, 4 uși, marca Dacia, tipul 

D4F76X/ Double Cab 1 9D 4x4, număr identificare UU1D4F76X43375397, an fabricație 2003, culoare gri metal, motorină, 3.799 lei, 20%; 2. Autoturism M1, marca Volkswagen berlină, tipul 

1KM/bAABKD/bJETTA, număr identificare WVWZZZ1KZ8M006480, an fabricație 2008, culoare negru, motorină,b27.808 lei, 20%. 7. În ziua de 04.10.2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 

22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Willis Finance S.R.L., cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, str. Torcători, nr. 2B, județul Prahova, 

cod unic de înregistrare fiscală 13434575: Nr. crt., Denumire bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul), Nr. buc., Prețul de evaluare sau 

de pornire al licitației, exclusiv T.V.A. (lei), Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *); Echipamente Studio TV Postproductie: 1. Stație grafică Dauris Grafics II Dayang, 1 buc., 13.043 lei, 20%; 2. Stație grafică Ichanel 2 

Dayang, 1 buc., 5.307 lei, 20%; 3. Monitor 14” Benq GW 2250 HM, 2 buc., 1.309 lei, 20%; 4. Recorder HD, 2 buc., 4.016 lei, 20%; 5. Mixer pentru voce - știri, 1 buc., 731 lei, 20%; 6. Microfon producție, 1 buc., 

556 lei, 20%; Echipamente TV Producție 1: 7. Lumină platou DSR 255, 5 buc., 3.828 lei, 20%; 8. Lumină platou DSR 455, 6 buc., 5.034 lei, 20%; 9. Lumină platou - spot, 3 buc., 1.947 lei, 20%; 10. Monitor 

platou, 2 buc., 1.492 lei, 20%; 11. Monitor regie, 2 buc., 1.721 lei, 20%; 12. Microfon lavaliere, 5 buc., 2.589 lei, 20%; 13. Microfon lavalieră fără fir, 4 buc., 2.524 lei, 20%; 14. Microfon de mână fără fir, 2 buc., 

1.262 lei, 20%; 15. Boxe - control studio, 2 buc., 1.076 lei, 20%; 16. Cameră video, 1 buc., 6.024 lei, 20%; 17. Convector, 2 buc., 1.492 lei, 20%; 18. Cameră video studio, 3 buc., 22.434 lei, 20%; 19. Trepied 

cameră studio, 2 buc., 1.834 lei, 20%; 20. Trepied cameră studio cu prompter, 2 buc., 2.051 lei, 20%; 21. Dolly, 2 buc., 1.047 lei, 20%; 22. Cablu audio multicor, 1 buc., 532 lei, 20%; 23. Servozoom camere 

Studio, 3 buc., 2.194 lei, 20%; 24. Focus manual cameră Studio, 3 buc., 1.601 lei, 20%; 25. Monitor regie emisie, 2 buc., 2.366 lei, 20%; 26. Monitor control emisie, 3 buc., 3.550 lei, 20%; 27. Mixer video, 1 buc., 

882 lei, 20%; 28. Mixer video digital, 1 buc., 13.482 lei, 20%; 29. Sursă alimentare mixer video, 1 buc., 654 lei, 20%; 30. Suport fixare mixer video, 1 buc., 732 lei, 20%; 31. Intercom, 1 buc., 888 lei, 20%; 32. 

Modul comunicații intercom, 1 buc., 954 lei, 20%; 33. Convertor video, 1 buc., 754 lei, 20%; 34. Mixer audio, 2 buc., 1.420 lei, 20%; 35. Hibrid telefonic, 2 buc., 1.159 lei, 20%; 36. Matrice video, 1 buc., 3.368 

lei, 20%; 37. Convertor analog, 1 buc., 542 lei, 20%; 38. Distribuitor video, 1 buc., 891 lei, 20%; 39. Generator syncro, 1 buc., 785 lei, 20%; 40. Recorder video, 1 buc., 3.455 lei, 20%; 41. Distribuitor video, 2 

buc., 2.166 lei, 20%; 42. Prompter, 1 buc., 1.873 lei, 20%; 43. Matrice video, 1 buc., 3.597 lei, 20%; 44. Compresor sunet, 1 buc. ,777 lei, 20%; Echipamente TV Producție pe teren: 45. Cameră video teren, 2 

buc., 11.689 lei, 20%; 46. Trepied teren, 3 buc., 2.142 lei, 20%; 47. Placă adaptor trepied, 3 buc., 3.738 lei, 20%; 48. Lampă teren, 2 buc., 1.093 lei, 20%; 49. Geantă și husă ploaie cameră teren, 2 buc., 1.064 

lei, 20%; 50. Acumulator cameră teren, 6 buc., 3.119 lei, 20%; 51. Microfon cu fir - reporter, 3 buc., 1.575 lei, 20%; 52. Rack, 2 buc., 1.578 lei, 20%; Echipamente producție radio: 53. Procesor audio, 1 buc., 

5.146 lei, 20%; 54. FM Stereo Generator, 1 buc., 2.927 lei, 20%; 55. Mixer audio, 2 buc., 4.590 lei, 20%; 56. Microfon studio, 4 buc., 2.301 lei, 20%; 57. Căști audio studio, 4 buc., 2.306 lei, 20%; 58. Stativ 

microfon studio, 2 buc., 1.491 lei, 20%; 59. Placă audio, 2 buc., 1.996 lei, 20%; 60. Procesor/ limitator audio, 1 buc., 1.033 lei, 20%; 61. Procesor voce, 4 buc., 2.958 lei, 20%; 62. Boxe control studio, 2 buc., 

1.047 lei, 20%; 63. Calculator (știri, redacție, marketing), include monitor, 5 buc., 5.333 lei, 20%. Total general bunuri mobile: 187.065 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile/ imobile 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 licitației (în contul 

RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 cunostintă, în conformitate cu 

prevederile art. 260 - 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 nostru sau la telefon numărul 0244.407.710, int. 162. Data afișării: 09.09.2016. 

Ministerul Finanțelor Publice. 

Agenția Națională de Admi-

nistrare Fiscală. Direcția Ge-

nerală Regională a Finanțe-  

lor Publice Ploiești. Nr. DSI 

14518/02.09.2016. Anunț 

D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția 

Gene ra l ă  Reg i ona l a  a  

Finanțelor Publice Ploiești, cu 

sediul în Ploiești, str. Aurel 

Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, 

telefon 0244.407.710, fax 

0244.593.906, organizează în 

ziua de 15.09.2016, ora 

12.00, licitație deschisă cu 

strigare, în vederea încheie-  

rii acordului - cadru privind: 

Cedarea dreptului de folosintǎ 

(închiriere) a unui spațiu de 

35,00 mp pentru activități de 

catering, la D.G.R.F.P. Plo-

iești. Data limitǎ de depunere 

a ofertelor: 14.09.2016, ora 

13.00. Detaliile privind lici-

tația publică cu strigare se 

găsesc la adresa: https:     

//static.anaf.ro/ static/30/ 

Ploiești/20160902105557_14

486anunt.pdf.
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l 1.Denumirea şi adresa unităţii organi-
zatoare a licitaţiei publice deschise cu 
strigare: Gruparea de Jandarmi Mobilă 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.23, 
localitatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj. 2.
Obiectul licitaţiei: valorificarea a 38.700 
kilograme deşeuri lemn. 3.Locul şi data 
de la care se poate obţine caietul de 
sarcini: sediul unităţii, Serviciul Logistic şi 
www.jandarmeriamobilacluj.ro. 4.Locul, 
data şi ora ţinerii licitaţiei: sediul unităţii, 
26.09.2016, ora 12.00. Datele de desfăşu-
rare a următoarelor licitaţii, în caz de 
neadjudecare: 13.10.2016, ora 12.00, şi 
respectiv 20.10.2016, ora 12.00. 5.Infor-
maţii suplimentare: tel.0264.595.512, 
int.151; fax: 0264.431.301, e-mail: achi-
ziţii@jandarmeriamobilacluj.ro.
 
l Municipiul Baia Mare organizează lici-
taţie publică cu strigare în data de 
06.10.2016, ora 12.00, pentru închirierea în 
bloc a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă, cu o suprafață totală de 399,04 
mp, situate în Baia Mare, Piața Libertății, 
nr.6 şi în Piața Păcii, nr.5 şi nr.6. Prețul de 
pornire la licitație este de 2,5 euro/mp/lună. 
Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile HCL nr. v114/2016 la sediul 
Primăriei Municipiului Baia Mare, str.
Gh.Şincai, nr.37 -Sala de şedințe. Ridicarea 
documentației de atribuire se va face de la 
Direcția Relații Publice, Biroul Relații cu 
Publicul, str. Gh. Şincai, nr.37, începând cu 
data de 15.09.2016, costul documentației 
este de 1.000 de lei şi se achită la casieria 
Primăriei Municipiului Baia Mare. 
Termenul limită de depunere a dosarelor va 
fi cel mai târziu în data de 05.10.2016, ora 
12.00. Ofertele se vor depune în două exem-
plare conform documentației de atribuire. 
Taxa de participare la licitație este de 
20.000Lei, sumă ce nu se restituie. Garanția 
de participare la licitație este de 60.000Lei. 
Informaţii suplimentare privind modul de 
desfăşurare a procedurilor de licitație se pot 
obține la următorul număr de telefon: 
0372.624.177, persoană de contact -Dna 
Codruţa Lazăr, Direcţia Relaţii Publice, 
e-mail: codruta.lazar@baiamare.ro
 

l SC Real Bucov SA, societate în fali-
ment cu sediul în com Bucov, sat Pleaşa, 
str. Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin 
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, cu 
sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1 et. 7, cab. 7B,  anunta vanzarea la 
licitatie publica a bunurilor mobile si 
imobile, astfel cum sunt mentionate in 
adresei evaluatorului nr. 687/09.06.2016. 
Licitatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 16.06.2016, a 
regulamentului de participare la licitatie,  
a adresei  mai sus mentionate. Garantia 
de participare la licitatie pentru aceste 
bunuri este 10% din valoarea bunurilor 
licitate. Sedintele de licitatii vor avea loc 
pe data de: 14.09.2016, 15.09.2016 si 
16.09.2016, orele 12:00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl.33S1, et.7, cab.7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.
 
l Anunț de licitație. 1 Informații generale 
privind proprietarul: MUNICIPIUL 
SLOBOZIA, cu sediul în Slobozia str. 
Episcopiei nr. 1, cod poştal: 920023, cod 
fiscal 4365352,  cont RO89TREZ39121A-
300530XXXX deschis la Trezoreria 
S l o b o z i a ,  c o n t 
RO74TREZ39124630270XXXXX, tel. 
0343231401, fax: 0243212149,  e-mail: 
office@sloboziail.ro. 2. Informații generale 
privind obiectul superficiei: a) Procedura 
aplicată pentru atribuirea contractului de 
superficie cu titlu oneros: negociere 
directă; b) Tipul contractului  pentru care 
se solicită oferte: contract de superficie cu 
titlu oneros asupra terenului  aferent Parc 
industrial IMM.c) Licitația publică are ca 
obiect darea în folosință a unui teren 
situat în municipiul Slobozia, şoseaua 
Brăilei, județul Ialomița, nr. cadastral 
31401,  împărţit în 14 loturi, respectiv: - 3 
loturi de tip S1, fiecare în suprafață de 
4.094, 00 mp; - 2 loturi de tip S2, fiecare în 
suprafață de 4.967, 00 mp; - 1 lot de tip S2, 
în suprafață de 4.956, 00 mp; - 1 lot de tip 
S2, în suprafață de 4.955, 00 mp; - 1 lot de 
tip S2a, în suprafață de 3.600, 00 mp; - 1 
lot de tip S3, în suprafață de 6.547, 00 mp; 
- 1 lot de tip S3, în suprafață de 6.972, 00 
mp; - 3 loturi de tip S3, fiecare în supra-

față de 6.967, 00 mp; - 1 lot de tip S3a, în 
suprafață de 5.070, 00 mp. d) Pe terenul 
respectiv se vor realiza construcții cu 
destinația de: -  industrie prelucrătoare, 
producție, cu posibilitatea concentrării pe 
diverse industrii de vârf; - afaceri, în care 
predomină activitățile financiar-bancare, 
de consultanță, proiectare, cercetare 
dezvoltare, precum şi activități de admi-
nistrare a afacerilor; - distribuție, în care 
predomină activitățile de depozitare 
mărfuri şi logistică; - servicii, în care 
predomină industriile producătoare de 
servicii; - pe lângă activitățile care predo-
mină şi care conferă domeniul de speciali-
zare al Parcului Industrial IMM Slobozia, 
în vederea sprijinirii dezvoltării acestor 
activități, se pot desfăşura o serie de 
servicii conexe şi anume: furnizare de 
utilități, curățenie şi pază, servicii comer-
ciale şi de alimentație publică, activități 
hoteliere,  servicii de evidență contabilă, 
asistență în afaceri, servicii de asigurare şi 
altele similare acestora sau în legătură 
directă cu acestea. e) Condiţiile minime pe 
care trebuie să le îndeplinească cumulativ 
potenţialii investitori pentru a fi eligibili 
sunt următoarele: 1. Suma investită: 
minimum 40 EUR/mp (raportată la 
suprafaţa totală a unităţii pentru care se 
depune cererea privind intenţia de a 
investi în Parcul industrial); Prin investiţie 
se înţelege valoarea construcţiilor finali-
zate (construcţii cu acoperiş) plus mijloa-
cele fixe (exceptând platformele betonate). 
2. Gradul de ocupare a terenului 
contractat: construcţii cu acoperiş ridicate 
pe o suprafaţă de minimum 20% (rapor-
tată la suprafaţa totală a unităţii pentru 
care se depune cererea privind intenţia de 
a investi în Parcul industrial). 3. . Inves-
tiţia să atragă un număr minim de 15 
locuri de muncă, în termen de 6 luni de la 
data finalizării investiţiei. f.)  Durata sau 
termenul superficiei- 49 de ani cu posibili-
tate de prelungire conform legii. g.) Taxele 
aferente constituirii prin act autentic a 
superficiei, respectiv înscrierii în eviden-
ţele de publicitate imobiliară sunt în 
sarcina beneficiarilor dreptului de super-
ficie. 3. Informații privind documentația 
de atribuire: a. Relații privind licitația, 
documentația de atribuire, certificatul de 

urbanism, se pot  obține  de la Primăria 
municipiului Slobozia, str. Episcopiei, nr.1, 
serviciul Relații cu Publicul, camera 20, 
parter, telefon 0243231450, 0243231501, 
int.120, fax.0243212149, începând cu data 
de 08 septembrie 2016.  b. Cheltuieli de 
instituire a superficiei pentru 4 loturi de 
tip S1, fiecare în suprafață de 4.094, 00 
mp:  - certificat de urbanism......... 45,00 lei;  
- caiet de sarcini........100,00 lei; taxa de 
participare.............886,00 lei; - garanție de 
participare..........1000,00 lei. TOTAL - 
2031,00 LEI. c. Cheltuieli de instituire a 
superficiei pentru 2 loturi de tip S2, fiecare 
în suprafață de 4.967, 00 mp: - certificat 
de urbanism............ 54,00 lei; - caiet de 
sarcini..........100,00 lei; - taxa de partici-
pare......... 1080,00 lei; - garanție de partici-
pare.......1000,00 lei. TOTAL -  2234,00 
LEI. d. Cheltuieli de instituire a superfi-
cieii pentru 1 lot de tip S2, în suprafață de 
4.956, 00 mp: - certificat de urba-
nism................ 54,00 lei; - caiet de 
sarcini..........100,00 lei; - taxa de partici-
pare..........1080,00 lei; - garanție de partici-
pare............1000,00 lei. TOTAL - 2234,00 
LEI. e. Cheltuieli de instituire a superficiei 
pentru 1 lot de tip S2, în suprafață de 
4.955, 00 mp: - certificat de urba-
nism............ 54,00 lei; - caiet de 
sarcini...........100,00 lei; - taxa de partici-
pare..........1080,00 lei; - garanție de partici-
pare.......1000,00 lei. TOTAL -2234,00 LEI. 
f. Cheltuieli de instituire a superficiei 
pentru 1 lot de tip S2a, în suprafață de 
3.600, 00 mp: - certificat de urbanism...... 
40,00 lei; - caiet de sarcini........... 100,00 lei; 
- taxa de participare.........778,00 lei; - 
garanție de participare..........1000,00 lei. 
TOTAL - 1918,00 LEI. g. Cheltuieli de 
instituire a superficiei pentru 1 lot de tip 
S3, în suprafață de 6.547, 00 mp; - certi-
ficat de urbanism.............70,00 lei; - caiet 
de sarcini............100,00 lei; - taxa de parti-
cipare..........1415,00 lei; - garanție de 
participare.......1000,00 lei. TOTAL - 
2585,00 LEI. h. Cheltuieli de instituire a 
superficiei pentru 1 lot de tip S3, în 
suprafață de 6.972, 00 mp; - certificat de 
urbanism........75,00 lei; - caiet de sarcini....
...............100,00 lei; - taxa de partici-
pare............1506,00 lei; - garanție de parti-
cipare...........1000,00 lei. TOTAL  -  2681,00 

LEI; i. Cheltuieli de instituire a superficiei 
pentru 3 loturi de tip S3, fiecare în supra-
față de 6.967, 00 mp;- certificat de urba-
nism.. . . . . . . . .75,00 lei ;  -  caiet  de 
sarcini............100,00 lei;  - taxa de partici-
pare.........1505,00 lei; - garanție de partici-
pare........1000,00 lei. TOTAL - 2680,00 
LEI; j. Cheltuieli de instituire a superficiei 
pentru 1 lot de tip S3a, în suprafață de 
5.070, 00 mp; - certificat de urba-
nism................ 55,00 lei; - caiet de 
sarcini.............100,00 lei; - taxa de partici-
pare.................1096,00 lei; - garanție de 
participare...........1000,00 lei. TOTAL - 
2251,00 LEI; k. Prețul minim de pornire al 
licitației – 2,17 lei /mp /an; l. Criteriul de 
atribuire al contractului de concesiune este 
cel mai mare punctaj. m. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 19 septem-
brie 2016, orele: 16,00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 20 septembrie 2016, 
orele : 16,00. 4.2  Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria municipiului 
Slobozia, str. Episcopiei, nr.1,  Relații cu 
publicul, camera 20, parter.  4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.  Data şi locul 
la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 21 septembrie 2016, 
orele 10,00, la Primăria municipiului 
Slobozia, str. Episcopiei, nr.1, sala de  
consiliu. 6.  Denumirea, adresa, nr. de 
telefon ale instanței competente  în soluți-
onarea litigiilor apărute: Judecătoria 
Slobozia, B-dul Cosminului,  nr.12, cod 
poştal 920064, telefon: 0243218515, fax 
02432316561. 7.  Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate: 
07 septembrie 2016

 
PIERDERI

l Pierdut Adeverinta plata integrala, 
Constantinescu Lucretia. Declar nula.
 
l Pierdut CP Marfă + Persoane, seria 
07798001, pe numele Coman Ştefan-Marius.
 
l Chisim Grigore domiciliat în Com. 
Aninoasa, jud. Gorj, declară pierdut şi nul 
atestatul profesional de transport marfă 

şi persoane eliberată de ARR Gorj. 
 
l Pierdut certificat constatator de inre-
gistrare pentru SC Smart Romconsulting 
SRL, CUI 16706984, J40/13727/ 
25.08.2004. Il declar nul
 
l Colosseum Media Events SRL, cu 
sediul social in Bucureşti, Calea Rahovei, 
nr. 147 - 153, Sector 5, Palatul Bragadiru, 
J40/4340/2016, CUI 35851247, anunta 
pierderea unei stampile rotunde a socie-
tatii, avand ca simbol de identificare o 
stea, pe care o declaram nula incepand cu 
data de 06.09.2016 (data pierdere).
 
l Subsemnata Galut Ana domiciliată în 
Bucureşti, Intrarea Bârsei, nr.8, bl.G6, sc.1, 
ap.16, sect.3, declar pierdut contractul de 
vânzare-cumpărare cu nr.9/1388-1992 
încheiat cu SC Ttitan AL-SA.
 
l Pierdut autorizație operator RSVTI 
eliberată de I.S.C.I.R.– IT Bucureşti la 
data de 27.10.2015, pe numele Zorocliu 
Cătălin- Ştefan, domiciliat în Dr.Tr. 
Severin, str. Smîrdan nr.7, bl.T10B, sc.2, 
ap.3, jud. Mehedinți. Se declară nulă.
 
l S.C. Madcom DLS –Impex S.R.L., str. 
Sebastian SCT 5 nr.31, C.U.I. 9578386, 
declar pierdute Certificat de clasificare nr. 
OBAE 09194 şi grafice circulaţie seria LT 
nr. 243057, 243058, 243059, 243064, 
243065, 243066, 243067, 243075, 243076. 
 
l Pierdut legitimatii- reducere transport 
si student pe numele de Avram Florin 
Catalin. Le declar nule

DECESE
 
l (40x60) Institutul de Lingvistică din 
Bucureşti al Academiei Române anunţă 
cu adâncă durere trecerea în nefiinţă, 
după o lungă suferinţă, a colegului lor 
RADU TRIF. Înmormântarea va avea loc 
sâmbătă, 10 septembrie, ora 11, la Cimi-
tirul Ghencea Militar. Dumnezeu să-l 
odihnească.

ANUNȚURI

Publicitate


