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OFERTE SERVICIU
l S.C. Instal Roland S.R.L. angajează personal calificat pentru
funcţia de vinificator. Informaţii la
tel: 0744.697.539.
l Consiliul local Drăgușeni, județul
Iași, organizează în data de
05.09.2016, ora 9.00, concurs pentru
ocuparea funcției contractual
temporar vacante de șofer (până la
20 iunie 2020). Relații la telefon
0232.256620.
l Editura Academiei Române, cu
sediul în Calea 13 Septembrie, nr.13,
sector 5, București, scoate la concurs
la sediu în data de 12.09.2016 (ora 11
proba scrisă și ora 13 interviu): –
două posturi de tehnoredactor I
studii medii vechime min. 4 ani în
specialitate, cunoștinţe de operare
PC (programe: Microsoft Office,
Adobe Acrobat, Photoshop, Page
MaKer, Quark XPress, Corel); –1
post redactor II (S), studii superioare
de lungă durată cu examen de
licenţă/ studii superioare cu examen
de licenţă și masterat, vechime min.
3 ani în specialitatea studiilor, cunoștinţe limbi străine (engleză, franceză)
la nivel avansat; –1 post redactor I
(S), studii superioare de lungă
durată cu examen de licenţă/ studii
superioare cu examen de licenţă și
masterat, vechime min. 7 ani în
specialitatea studiilor, cunoștinţe
limbi străine (engleză, franceză) la
nivel avansat; Înscrieri până în data
de 5.09.2016, ora 13:00. Relaţii la
telefon 021/3188146 doamna Elena
Stoian 0723215721.
l În conformitate cu prevederile
H.G. nr. 286/2011, modificată și
completată prin H.G. nr. 1027/2014,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale anunță scoaterea la concurs
în data de 12 septembrie 2016, ora
10.00 proba scrisă, iar în data de 19
septembrie 2016 ora 10.00 interviul,
a unui post de execuție contractual
vacant de consilier afaceri europene
din cadrul Direcției generale afaceri
europene și relații internaționale–
Serviciul coordonare politici europene, programe cu finanțare UE și
relații internaționale. Denumirea
postului– consilier afaceri europene,
post contractual, de execuție, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științe economice;
-Limba engleză scris și vorbit nivel
avansat. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 12 septembrie
2016, ora 10.00 la sediul M.A.D.R..
Proba scrisă: -în data de 12 septembrie 2016, ora 10.00, la sediul
M.A.D.R.. Interviul: -în data de 19
septembrie 2016, ora 10.00, la sediul
M.A.D.R.. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 2 septembrie
2016, orele 14.30 la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale din str. B-dul Carol I nr.2-4,
sector 3, București. Date contact: tel.
021/3072491, email: stela.teican@
madr.ro. Bibliografia, condiţiile
specifice de participare precum și
actele solicitate candidaților la
înscriere vor fi publicate pe pagina
de web www.madr.ro și afișate la
sediul instituţiei din B-dul. Carol I
nr.2-4, sector 3 București.
l Spitalul de Pneumoftiziologie
Leordeni, cu sediul în localitatea
Leordeni, str. Coloniei, nr.106,
judeţul Argeș, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant: 1 post: îngrijitoare; conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul

unităţii, astfel: 1.Proba scrisă:
12.09.2016, ora 10.00. 2.Interviu:
15.09.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Îngrijitoare. Criterii la
angajare: -școală generală;
-vechimea minimă în muncă: -Nu
este cazul. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de: 02.09.2016, ora
14.00, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni. Relaţii
suplimentare la sediul: Spitalului de
Pneumoftiziologie Leordeni,
persoană de contact: ref.Safta Gina
Mirela, telefon: 0248.653.695, fax:
0248.653.690, e-mail: contact@
spitalleordeni.ro
l Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Prahova, cu sediul în Ploiești,
str. Anton Pann, Nr.7, prin repezentantul său legal, ing.Marian Marcu,
organizează concurs, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare,
pentru ocuparea postului contractual vacant de director la Oficiul de
Studii Pedologice și Agrochimice
Prahova. Concursul se va desfășura
astfel: Proba scrisă în data de
13.09.2016, ora 10.00; Proba interviu
în data de 14.09.2016, ora 10.00.
Condiţii generale, conform prevederilor H.G. 286/2011. Condiţii specifice: -studii superioare de specialitate
agricolă; domeniul știinţe agricole,
știinţe inginerești, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime minimă în specialitate: 5
ani; -vechime minimă în funcţii de
conducere: 3 ani; -cunoștinţe utilizare calculator; -cunoașterea unei
limbi străine constituie un avantaj la
egalitate de punctaj. Bibliografia este
afișată la sediul instituţiei. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a și
într-un ziar de largă circulaţie, la
sediul Direcţiei pentru Agricultură
Judeţeană Prahova, din Ploiești, str.
Anton Pann, Nr. 7. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Prahova, din Ploiești, str.
Anton Pann, Nr.7 și la telefon:
0244.593.210.
l Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare cu sediul în Ploiesti, str.
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, organizează concurs în data de 20.09.2016
(proba scrisă) si în data de
22.09.2016 (interviul), pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată
a următoarei functii publice de
executie: Consilier cl. I/grad superior
– 1 post. Conditii de participare:
-studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licentă sau echivalentă, domeniul stiinte ingineresti –
inginerie civila/a instalatiilor/
electrica/ energetica/ mecanica/
industriala. -vechime minimă de 9
ani în specializarea studiilor necesare
exercitării functiei publice.
Concursul se va desfăsura la sediul
din Ploiesti, strada Postei, nr. 6.
Dosarele de înscriere se depun la
registratura institutiei din str. Postei,
nr. 6, în termen de 20 zile de la data
publicării anuntului. Relatii privind
conditiile de participare se pot obtine
la telefon 0244/511137 tasta 6.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează în data de 20.09.2016
orele 10.00, proba scrisă și în data de
26.09.2016 interviul, concurs pentru
ocuparea unei funcţii publice de
execuție: -consilier, clasa I, grad
profesional superior la Comp. achiziții publice; Principalele cerinţe
obligatorii de participare la concurs;-studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diploma de licență sau

echivalent; -vechime: minim 9 (nouă)
ani în specialitatea studiilor. Dosarele de înscriere se pot depune la
Compartimentul resurse umane, în
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la
Compartimentul resurse umane, din
cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la tel. 0231/610133,
interior 114.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Botoșani, judeţul Botoșani.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 21 septembrie
2016, ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele 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 obligatoriu
documentele 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:
0374.112.736.
l Serviciul Public de Gospodărie
Comunală cu sediul în: loc.Curtea de
Argeș, str.Unirii, nr.9, jud.Argeș
organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual. Denumirea postului- Inspector
de Specialitate, Grad II -post vacant
temporar contractual pe perioadă
determinată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: Superioare; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului:- 3 ani. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului: Proba
scrisă: -data de 05.09.2016, ora 11.00,
la sediul SPGC sau al Primariei
Mun.Curtea de Argeș. Proba practică: -data de 08.09.2016, ora 10.00,
la sediul SPGC. Proba de interviu:
-data de 13.09.2016, ora 10.00, la
sediul SPGC. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
01.09.2016, ora 15,00, la sediul
SPGC. Date contact: Serviciul Public
de Gospodărie Comunală, str.Unirii,
nr.9, Serviciul Resurse Umane, tel:
0248.724.186.
l Pentru încadrarea ca funcționar
public cu statut special în sistemul
administrației penitenciare (agent de
penitenciare), Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la
concurs 176 posturi vacante de agent
operativ în sectorul siguranţa deţinerii și regim penitenciar din unităţile subordonate. Dosarele de
candidat se depun în termen de 15
zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, la structurile de resurse
umane din cadrul unităţilor la care
sunt prevăzute posturile scoase la
concurs. Taxa de înscriere la concurs
este de 85 lei. Alte informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea
Carieră -Concursuri din sursă
externă) și la structurile de resurse
umane ale unităţilor în care sunt
prevăzute posturile scoase la
concurs.
l Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bacău, cu sediul în str.
Oituz, nr.23, organizează concurs de

ocupare a funcţiei publice de
execuţie vacante de consilier, clasa I,
gradul profesional superior -Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.
Concursul se organizează la sediul
instituţiei, in data de 20 septembrie,
ora 10.00 -proba scrisă. Înscrierile se
fac la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bacău în termen
de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină actele și documentele prevăzute de art.49 din H.G.611/2008,
modificată de HG. 1173/2008.
Condiţiile de desfășurare a concursului, condiţiile de participare la
concurs, bibliografia și conţinutul
dosarul de înscriere, sunt afișate la
sediul instituţiei și pe pagina de
internet: http://www.apmbc.anpm.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei și la numărul de
telefon 0234.512.750.
l Institutul Oncologic “Prof.Dr.
Alexandru Trestioreanu” București
scoate la concurs, conform HG
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi
vacante contractuale: un post de
Asistent Medical Şef- asistent
medical generalist principal cu studii
superioare în cadrul Secţiei Radioterapie 1, un post de Asistent medical
generalist debutant cu studii postliceale în cadrul Compartimentului
Unitate de Transfuzii Sanguine, un
post de Infirmieră debutantă în
cadrul Secţiei Anestezie și Terapie
Intensivă, un post de Economist
specialist IA în cadrul Serviciului
Financiar-Contabilitate și un post de
Economist gr.II în cadrul Serviciului
Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare. Dosarele de
concurs se depun la Serv. RUNOS
din cadrul Institutului până la data
de 02.09.2016, ora 15.00. Proba
scrisă va avea loc în data de
12.09.2016, ora 9.00, iar proba
interviu va avea loc în data de
14.09.2016, ora 9.00, la sediul Institutului din Şos.Fundeni, nr.252,
sect.2, București. Mai multe informații pot fi obținute la avizierul
institutului și pe site-ul www.iob.ro
Anunț concurs pentru posturi
contractuale. Primăria Comunei
Călmățuiu de Sus, cu sediul în: loc.
Călmățuiu de Sus, str. Principală, nr.
74, județul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale aprobate
prin HG nr.286/2011, modificat și
completat de HG nr. 1027/2014, în
cadrul instituţiei. Denumirea
postului- Şofer microbuz șolar -post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: nivelul studiilor: medii/generale, permis de
conducere categoria D; atestat
profesional transport persoane.
Denumirea postului- Paznic -post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: nivelul studiilor: medii/generale. Denumirea
postului: Guard -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor:
medii /generale. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului: Proba
scrisă: data de 12 septembrie 2016,
ora 10,00, la sediul Primăriei
Călmățuiu de Sus. Proba de
interviu: data de 15 septembrie
2016, ora 10,00, la sediul Primăriei
Călmățuiu de Sus. Data limită până
la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 02
septembrie 2016, la sediul Primăriei
Călmățuiu de Sus. Date contact:
Gărgăriță Emilia- secretar comună,
telefon: 0247.356.211; 0786.095.212.

l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, cu
sediul în localitatea București, str.Dr.
Calistrat Grozovici, nr.1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, durată nedeterminată, conform HG 286/2011.
Numele funcţiei: -asistent medical,
specialitatea generalist (PL) -Secţia
Clinică III Boli Infecţioase AdulţiNr.posturi: două (2) posturi; -asistent
medical principal, specialitatea
generalist (PL) -Secţia Clinică III
Boli Infecţioase Adulţi -Nr. posturi:
un (1) post; -infirmieră -Secţia
Clinică III Boli Infecţioase Adulţi
-Nr. posturi: un (1) post; -asistent
medical debutant, specialitatea generalist -(PL) -Secţia Clinică II Boli
Infecţioase Adulţi -Nr.posturi: un (1)
post; -asistent medical principal,
specialitatea generalist (PL) -Secţia
Clinică II Boli Infecţioase Adulţi
-Nr.posturi: un (1) post; -asistent
medical, specialitatea generalist (PL)
-Secţia Clinică VIII Boli Infecţioase
HIV/SIDA Copii - Nr.posturi: un (1)
post; -îngrijitoare, nivel studii (G)
-Secţia Clinică VIII Boli Infecţioase
HIV/SIDA Copii -Nr.posturi: două
(2) posturi; -asistent medical principal șef, specialitatea generalist (S)
-Secţia Clinică IX Boli Infecţioase
Copii- Nr.posturi: un (1) post; -asistent medical, specialitatea generalist
(PL) -Secţia Clinică X Boli Infecţioase Copii- Nr.posturi: un (1) post;
-îngrijitoare- (G) -Secţia Clinică X
Boli Infecţioase Copii- Nr.posturi: un
(1) post; -asistent medical debutant,
specialitatea generalist (PL) -Secţia
Clinică XII Terapie Intesivă CopiiNr. posturi: un (1) post; -infirmieră-(G) -Secţia Clinică XII Terapie
Intesivă Copii- Nr.posturi: un (1)
post; -asistent medical pr., specialitatea generalist (S)- Compartiment
Primiri Urgenţe de Specialitate -Nr.
posturi: un (1) post; -îngrijitoare -(G)
-Compartiment Primiri Urgenţe de
Specialitate- Nr.posturi: un (1) post
-îngrijitoare- (G) -Sterilizare- Nr.
posturi: un (1) post; -asistent medical
debutant, specialitatea generalist
(PL)- Laborator analize medicale
Biochimie- Nr.posturi: un (1) post;
-asistent medical, specialitatea generalist (PL)- Secţia Clinică IX Boli
Infecţioase Copii -Nr.posturi: 1 (un)
post; -asistent medical, specialitatea
generalist (PL)-Secţia Clinică IX
Boli Infecţioase Copii- Nr. posturi: 1
(un) post; -asistent medical, debutant, specialitatea generalist (PL)Secţia Clinică IX Boli Infecţioase
Copii- Nr.posturi: 1 (un) post;
-muncitor necalificat (G) -Bloc
Alimentar -Nr.posturi: un (1) post;
-economist gr.I, (S) -Biroul Financiar- Nr.posturi: un (1) post; -economist gr. I (S)- R.U.N.O.S- Nr.posturi:
un (1) post; -infirmieră (G)- Secţia
Clinică V Boli Infecţioase AdulţiNr.posturi: un (1) post; -infirmieră
(G)- Spitalizare de zi HIV/SIDA și
Boli Infecțioase Adulţi -Nr.posturi:un (1) post; -statistician medical
debutant (M)- Laborator analize
medicale Biochimie -Nr.posturi: un
(1) post. Concursul se va desfășura
astfel: -Testarea psihologică în data
de 12 septembrie 2016, ora 10.00- la
sediul institutului; -Proba scrisă în
data de 16 septembrie 2016, ora
10.00; -Proba practică în data de 21
septembrie 2016, ora 10.00;
-Termenul de depunere al dosarelor:02 septembrie 2016. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii, pentru funcţia de asistent
medical pr.generalist (S), și asistent
medical pr.generalist, șef (S):
-diplomă de licentă în specialitate;
-examen pentru obținerea gradului
de principal; -5 ani vechime ca asistent medical; -Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, pentru
funcţia de asistent medical principal,
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generalist (PL): -diplomă de școală
sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotarârii
Guvernului nr.797/1997 privind
echivalarea studiilor absolvenților
liceelor sanitare, promoțiile 19761994 inclusiv, cu nivelul studiilor
posliceale sanitare; -examen pentru
obținerea gradului de principal; -5
ani vechime ca asistent medical.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii, pentru funcţia
de asistent medical, generalist (PL):
-diplomă de școală sanitară postliceala sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotarârii Guvernului
nr.797/1997; -6 luni vechime în specialitate. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, pentru
funcţia de asistent medical debutant,
generalist (PL): -diplomă de școală
sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotarârii
Guvernului nr.797/1997; -nu necesită
vechime în funcţie. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii, pentru funcţia de infirmieră: -școală generală (G); -curs de
infirmiere; -6 luni vechime în activitate. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii, pentru funcţia
de îngrijitoare: -școală generală (G);
-nu necesită vechime în funcţie.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii, pentru funcţia
de muncitor necalificat: -școală generală (G); -nu necesită vechime.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii, pentru funcţia
de economist gr.I (S): -diplomă de
licenţă; -3 ani și 6 luni vechime în
specialiate. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, pentru
funcţia de statistician medical debutant (M): -diplomă de studii medii de
specialitate sau diplomă de studii
medii; -nu necesită vechime în
funcţie. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase
„Prof. Dr. Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul: Institutul Național
de Boli Infecțioase “Prof.Dr.Matei
Balș”, persoană de contact: ref.
Stroe Mihaela, telefon: 021.201.09.80
-interior 3055, e-mail: anca.stroe@
mateibals.ro

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr plăcuţe Vidia noi la
preţul de 10RON bucata respectiv
100RON cutia. Mai multe informaţii
la 0729.856.893; placutevidianoi@
yahoo.com

CITAȚII
l Societatea Extra Energie Com
SRL cu sediul în București, B-dul
Basarabiei, nr. 25, et.1, sector 3,
având CUI 31502163 este chemată
la Judecătorie Alexandria, judeţul
Teleorman în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 7383/740/2014 cu termen
la 8 septembrie 2016 în proces cu
Electro F&B SRL Alexandria și
Gaus & Tiller Energie SRL pentru
nulitate act autentificat la BNP
Rodica Constantin din Alexandria
sub nr. 634/2013.
l Numitul Vintilă Marcel Avram
domiciliat în Comuna Berceni, sat
Cătunu, nr 52, Judeţ Prahova este
chemat la data de 09.09.2016, orele
08:30 la Judecătoria Ploiești în dosar
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ANUNȚURI

1349/281/2016 având ca obiect
divorţ, încredinţare minori, pensie
întreţinere, exercitarea autorităţii
părinteşti, reclamantă Vintilă
Gabriela
l Moscalu Aurel Dan este chemat în
judecată în data de 13.09.2016, ora
8.30, la Judecătoria Botoşani,
complet C4, dosar nr.7806/193/2015
având ca obiect partaj, în contradictoriu cu Moscalu Andrada.
l Numitul Weidner Peter Josef, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Argentina, localitatea Buenos Aires, strada
Av.Carvalho, nr.450, este citat la
Judecătoria Moineşti, cu sediul în
Moineşti, str.Vasile Alecsandri, nr. 34,
jud.Bacău, România, pe data de
miercuri 07 septembrie 2016, ora
8.00, completul nr.11, sala 2, în calitate de pârât, în proces cu reclamanta Stanuleț Fabiola, în dosarul
civil nr.2547/260/2012, pentru
fond-stabilire paternitate.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in Dosarul nr. 3951/105/2016,
Tribunal Prahova, conform Sentintei
nr. 836/02.08.2016 privind pe SC
Yadiz Group SRL, cu termenele:
depunere declaratii creantă
19.09.2016, întocmirea tabelului
preliminar al creantelor 10.10.2016,
întocmirea tabelului definitiv
04.11.2016, prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 17.10.2016,
orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Achizitor Contactoare SA. Denumire, adresa si punct(e) de contact;
Denumirea oficiala: Contactoare SA;
Adresa: Localitatea Buzau, str.
Mesteacanului,nr.10, cod postal
120024, tara Romania; Puncte de
c o n t a c t ; Te l . 0 7 5 5 . 0 1 2 . 2 3 9 ;
0238/710.933, persoana de contact:
Tuca Adrian, e-mail: office@contactoare.ro, fax 0238/710.632; adresa
(adrese) internet- www.contactoare.
ro; www.scrgrup.ro.În vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă
prin Programul Operaţional Pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime 2014
–2020, Măsura: 2.1- „Acvacultura”,
pentru proiectul „Creşterea Capacității de Producție A Păstravului Și
Reducerea Consumului de Apă Prin
Realizarea Unui Sistem de Recirculare”, se demarează procesul de
achiziţie având ca obiect –achiziţia
de servicii proiectare şi inginerie-
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sistem de recirculare apă (RAS).
Valoarea estimată fără TVA (după
caz): 35.000 EURO. urse de finanţare: FEP (50%); Proprii (50%).
Criteriul de atribuire: Cel mai mic
pret; Modalităţile de obţinere a
Documentaţiei pentru ofertanţi;
Sediul achizitorului: Contactoare
SA, str. Mesteacănului, Nr.10, Buzău,
județul Buzău; e-mail: office@
contactoare.ro; telefon: 0755.012.239;
fax: 0238-710632; Termenul Limită
de depunere a ofertelor; Data:
30.08.2016 Ora: 12.00; Alte informaţii suplimentare: ora deschiderii
ofertelor –30.08.2016 Ora: 14.00;
adresa unde se vor deschide ofertele:
la sediul achizitorului- Contactoare
SA, str. Mesteacănului, Nr.10, Buzău,
județul Buzău

LICITAȚII
l Practician în Insolventa Tudose
Roxana având sediul în Buzău
Centru, nr. 176, bl. B, ap. 2, Buzău,
jud. Buzău Număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă
1B3730, tel. 0722.674.308, E-mail:
tdsroxana@yahoo.com, scoate la
vânzare prin negociere directă bunurile aparţinând INGREEN S.R.L., în
faliment. S-a primit ofertă pentru:
-Plug 5 brazde – maşină de arat la
adâncime-11.620 lei. S-au înregistrat
oferte ferme pentru bunul de mai
sus. Contraofertele se primesc până
la 28.08.2016. Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului sau la tel.
0722.674.308.
l SC Elbama Star SRL prin administrator judiciar, anunta vanzarea la
licitatie publica a unor bunuri
mobile ce aflate in patrimoniul societatii ce au fost evaluate conform
raport de evaluare in tocmit la
26.07.2016 intocmit de evaluator
Ciocoiu Petre, pretul de pornire al
licitatiei fiind cel stabilit in raportul
de evaluare, incuviintat de Adunarea
Creditorilor din data de 18.08.2016.
Licitatia va avea loc pe data de:
23.08.2016 orele 12.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et.7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l Onoclim Saniterm SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică apartament impreuna cu
suprafata indiviza de 3,153 mp din
cota comuna şi terenul indiviz de
5,640 mp din terenul aferent
constructiei, situat in Mangalia Statiunea Saturn, str. Henny Ignatie,

nr. 6, ”Hotel Gama”, et. V, judet
Constanta la prețul de evaluare
(47.928 lei fara TVA) redus cu 25%.
Licitaţia va avea loc în 22.08.2016,
ora 14/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată
în ziua de 29.08.2016, 05.09.2016,
12.09.2016, 19.09.2016 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Marie Perfect SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunuri
mobile (masini spalat, calcat, statie
dedurizare auto, corp rafturi) la
prețurile de evaluare. Licitaţia va
avea loc în 22.08.2016, ora 13/00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
24.08.2016, 26.08.2016, 29.08.2016,
31.08.2016 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l A.N.I.F.-Filiana Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare Argeş-Dâmboviţa cu sediul în oraşul Stefăneşti,
str. Agrosemului, nr.9, judeţul Argeş,
organizează licitaţii de vânzare a
mijloacelor fixe aprobate casare în
oraşele Ștefăneşti şi Târgovişte.
Listele cu aceste mijloace fixe se pot
consulta la sediile administrative din
oraşele precizate mai sus: Pentru
oraşul Ștefăneşti-str. Agrosemului,
nr.9, judeţul Argeş; Pentru oraşul
Târgovişte-str. I.C. Brătianu, nr.23,
judeţul Dâmboviţa. Mijloacele fixe
pot fi vizionate în Argeş la sediul
filialei din oraşul Ștefăneşti, str.
Agrosemului, nr.9, în Dâmboviţa la
canton Bunget din comuna Ulmi,
DC 50. Licitaţiile vor avea loc în
oraşul Stefăneşti în data de
12.09.2016 şi în oraşul Târgovişte în
data de 13.09.2016. Următoarele
licitaţii, în caz de neadjudecare, vor
avea loc în oraşul Ștefăneşti în datele
de 19.09.2016 şi 26.09.2016, iar în
oraşul Târgovişte în datele de
20.09.2016 şi 21.09.2016. Date suplimentare privind organizarea licitaţiilor, condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească potenţialii achizitori
pentru a fi admişi la licitaţie, preţul
de pornire a licitaţiei, precum şi cota
de cheltuieli de participare se pot
obţine la telefon:0248/254124,
fax.0248/251313
l In vederea finalizarii operatiunilor
de valorificare echipamente tehnice,
SC Hidroconstructia SA scoate la
vanzare, prin licitatie publica, in
data de 24.08.2016, ora 10,00 la
sediul din Rm Valcea, Strada

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. În conformitate cu
prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 01.09.2016, 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. Autoutilitară marca Volvo, tip FH1262RB 420, Euro 3,
an fabricație 2002, c.c. 12130 cmc, motorină, nr. înmatriculare: PH 28 CCR, culoare roșu, caroserie
cabină dublă cu 2 uși și prelată, putere 305/ 1800 kw - preț pornire - 59.000 lei (inclusiv T.V.A.); 2.
Remorcă marca Schmitz, tip ZPR20 Gotha, an fabricație 2002, nr. înmatriculare PH 29 CCR, greutate
maximă 20000 kg, culoare roșu argintiu, caroserie prelată - preț pornire - 19.000 lei (inclusiv T.V.A.);
3. Autoturism Skoda Fabia, Euro 3, an fabricație 2002, c.c. 1400 cmc, benzină, 75 cp, culoare verde,
nr. înmatriculare PH 12 NIP - preț pornire - 9.680 lei (inclusiv T.V.A.); 4. Casă din cărămidă cu fundație
de beton și învelită cu țiglă, în suprafață de 70 m.p, an construcție 1944, anexă în suprafață de 44 m.p
și teren intravilan, în suprafață de 250 mp, situat în com. Măgureni, sat Măgureni nr. 43, Tarla 19,
Parcela Cc 2089, județul Prahova, intabulat - preț pornire - 45.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000
de lei. Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la licitație până pe data de 31.08.2016,
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 a
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 de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română și legalizat; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g)
pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz; h) dovada
emisă de creditorii ﬁscali că nu are obligații ﬁscale restante la bugetul de stat și la bugetul local. Pentru
relații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul
A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valoriﬁcare
Bunuri.

Decebal nr.9, judetul Valcea urmatorul pachet de deseuri: 1. Deseu fier
vechi, masa - 18.660 kg; pret de
pornire la licitatie - 0,70 lei/kg; 2.
Deseu sarma cupru - 90 kg; pret de
pornire la licitatie – 20 lei/kg; Total
pachet deseuri: 18.750 kg; pret total:
14.862 lei. Provenite din casarea
urmatoarelor mijloace fixe: Concasor giratoric C3 900 inventar:
2170626; - Concasor cu falci 6A 109
O inventar: 2170221. - Transformator putere 63 KVA inventar:
2164141. Conditii de participare la
licitatie: Se prezinta cerere de
cumparare, copie autorizatie mediu
pentru colectare deseuri nepericuloase, certificate inregistrare si imputernicire din partea firmei (in cazul
in care solicitantul este persoana
juridica), se achita la caseria sucursalei taxa de inscriere la licitatie in
valoare de 200 lei (taxa de inscriere
nu se va mai restui celor inscrisi la
licitatie), plus garantia de participare
in valoare de 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru pachetul de
deseuri (garantia se restituie celor ce
nu au castigat licitatia). Dupa adjudecarea licitatiei, castigatorul va
achita valoarea integrala a obiectului
licitat in max. 15 zile lucratoare de la
castigarea licitatiei, in caz contrar nu
i se va mai restitui garantia de 10 %.
Pentru desfasurarea licitatiei trebuie
sa fie inscrisi si prezenti cel putin doi
participanti, departajarea acestora
facandu-se prin cresteri succesive de
pret in cuantum de 5 % din pret
pana la stabilirea castigatorului.
Termenul de depunere a cererilor de
cumparare, a taxei de inscriere plus
garantia de participare este:
22.08.2016, ora 15.30. Informatii
suplimentare se pot obtine la urmatoarele numere de telefon:
0250.74.71.80 – int. 134 (pt. informatii generale).
l Debitorul SC Arietis Impex SRL
societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse şi Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Mijloace
fixe şi obiecte de inventar, aparținând
SC Arietis Impex SRL în valoare de
2.631,42 Lei exclusiv TVA; 2.Stoc de
marfă, aparținând SC Arietis Impex
SRL în valoare de 44.075,23 Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor pentru mijloacele fixe,
obiectele de inventar şi stocul de
marfă aparținând SC Arietis Impex
SRL reprezintă 30% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru fiecare
bun în parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr. RO15BITR003010063364RO01 deschis la
Veneto Banca s.p.c.a Ag. Ploieşti
până la orele 14am din preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeaşi dată a
Regulamentului de licitație pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru mijloace fixe, obiecte de
inventar şi stocul de marfă prima
şedință de licitație a fost fixată în
data de 05.09.2016, ora 10.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele şedințe de
licitații vor fi în data de 12.09.2016,
19.09.2016, 26.09.2016, 03.10.2016
ora 10.00. Toate şedințele de licitații
se vor desfăşura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 44A,
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site
www.dinu-urse.ro.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de
fax, adresa de e-mail ale autorităţii
contractante şi ale biroului de la care
se pot obţine, după caz, informaţii
suplimentare: Primăria Tetchea, Str.
Principală, nr.90, judeţul Bihor, CUI:
4705942, telefon: 0259.344.704,
fax:0259.344.704, e-mail: primaria.
tetchea@cjbihor.ro; office@tetchea.
ro. 2.Hotărârea privind stabilirea
modalităţii de gestiune: HotărâreaConsiliului Local Tetchea nr. 27 din
25 martie 2016 privind aprobarea
gestiunii delegate ca modalitate de
gestiune a serviciului de alimentare
cu apă. 3.Aria teritorială unde
urmează a se presta /furnizaserviciul/activitatea: Teritoriul administrativ al comunei Tetchea, judeţul
Bihor. 4.Serviciul /activitatea care
urmează să fie prestat/prestată/
furnizat/furnizată/ detaliat /detaliată
pe activităţi: Serviciul de alimentare
cu apă al comunei Tetchea, judeţul
Bihor. 5.Durata contractului de delegare a gestiunii: 10 ani. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefonşi de fax
şi adresa de e-mail ale biroului /
persoanei de la care se poate solicita
documentaţia de delegare, precum şi
modalităţile de obţinere a documentaţiei: Primăria Tetchea, Str. Principală, nr.90, judeţul Bihor, Cristina
Lasca -Consilier Relații cu Publicul,
telefon: 0259.344.704, fax:
0259.344.704, e-mail: primaria.
tetchea@cjbihor.ro, office@tetchea.
ro. 7. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii
documentaţiei de delegare: Documentaţia de atribuire poate fi obţinută de la sediul Primăriei Țetchea.
Costul documentației: 100 lei. Plata
se poate face în numerar la caseria
PrimărieiȚețchea, sau prin virament
î n
c o n t u l :
RO85TREZ08121180250XXXXX,
deschis la Trezoreria Statului Aleşd.
8. Termenul limită de depunerea
ofertelor, data şi ora, adresa la care
se depun/transmit ofertele: 23
Septembrie 2016, ora 12.00, la Registratura Primăriei Tetchea, Str.Principală, nr.90, judeţul Bihor, telefon:
0259.344.704. 9.Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 23 Septembrie
2016, ora14.00, la sediul Primăriei
Tetchea, Str.Principală, nr. 90,
judeţul Bihor, telefon: 0259.344.704.
10.Dacă este cazul, garanţiile solicitate: Garanţia de participare 100 lei.
11.Durata de valabilitate a ofertei: 30
de zile calendaristice de la data
depunerii ofertelor. 12.Documentaţia
de atribuire se poate obţine gratuit
pe suport magnetic/optic de către
orice persoană interesată care a
înaintat o solicitare scrisă Primăriei
Tetchea în acest sens.
l Debitorul SC De Fringhii
Construcții Transporturi Daniel
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Proprietate imobiliară cotă parte
de 50% din imobil constituit din
teren în suprafață de 190 mp şi
construcție edificată pe acesta (P
+M) cu suprafața construită de 1/2
din 82,7 mp situată în Comuna
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela F
1125, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este de 6.000
Euro exclusiv TVA. 2.Teren extravilan în suprafață de 49.900 mp
situat în Com. Plopu, Tarlaua 45,
Parcela 2252, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației este de 44.900
Euro exclusiv TVA. 3.Teren extravilan în suprafață de 51.507 mp
situat în Com. Plopu, Tarlaua 47,
Parcela 2355 şi Ptf 2354/1, Județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 36.000 Euro exclusiv
TVA. 4.Stoc de marfă af lat în
proprietatea societății debitoare, în
valoare de 160.088,72 Lei exclusiv
TVA. Prețul caietului de sarcini

pentru imobilele aflate în proprietatea SC De Fringhii Construcții
Transporturi Daniel SRL este de
1000 lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitațiilor reprezintă 50%
din valoarea de piață exclusiv TVA
arătat în Raportul de evaluare.
Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr.
RO76UGBI0000802003293RON
deschis la Garanti Bank SA- Ag.
Ploieşti Mihai Viteazul până la orele
14am din preziua stabilită licitației,
a garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeaşi dată a Caietelor de
sarcini şi a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare
şi stocul de marfă, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
proprietățile imobiliare şi stocul de
marfă prima şedință de licitație a
fost fixată în data de 02.09.2016,
ora 12.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele şedințe de licitații vor fi în data
de 09.09.2016, 16.09.2016,
23.09.2016, 30.09.2016, ora 12.00.
Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploieşti, Str.
Elena Doamna nr. 44 A, Jud.
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat şi pe
site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut Chitanta achitare integrala locuinta, Petrescu Emilia. O
declar nula.
l Pierdut toate actele de proprietate
apartament 1, Str.Drumul Murgului
nr. 4, bl.C4, sc.1, pe numele Savu
Elena si Savu Florea. Le declar nule.
l Pierdut Atestat de pregătire profesională transport marfă pe numele
Arambaşa Liviu. Se declară nul.
l SC Zaha New Wave Restaurant
SRL, sediul în Arad, str.Mihai
Eminescu, nr. 3, jud. Arad, Nr.
ORCJ02/884/2013, CUI: 32105269,
p i e r d u t C U I s e r i a B n r.
2770270/06.08.2013 şi certificate
constatatoare nr. 30852/05.08.2013 şi
nr.34233/21.10.2015. Le declar nule.
l S.C. T&M Realty Services S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, str. Feleacu
nr.8, bl.101, sc.1, et.1, ap.4, sector 1,
înmatriculată în Registrul Comerţului cu număr J40/14393/2005,
C.U.I. 17883909, anunţă pierderea
certificatului de înregistrare al societăţii. Îl declarăm nul.
l S.C. ROMMB Mihai Building
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector
5, str. Lacul Plopului N3, bl.P64, sc.1,
ap.33, etaj 8, J40/17637/2008, C.I.F.
24610200, declar pierdute (nule):
Certificat de înregistrare, Act constitutiv privind construirea şi funcţionarea S.C. cu răspundere limitată,
emise în 2008.
l Pierdut 3 ştampile rotunde nenumerotate persoană juridică, S.C.
Global View S.R.L., C.U.I. 16221610.
Le declar nule.
l S.C. Lease Plan România S.R.L.,
având codul fiscal RO 21295044,
declar pierderea deciziilor de calcul
pentru seriile de şasiu: WF06XXGCC6GK32584; WAUZZZF47HA
027324; TMBJJ6NJ2GZ201474;
TMBJJ6NJXGZ200864; TMBJJ6N
J9GZ201651; TMBJJ6NJ9
GZ201648; TMBJJ6NJXGZ201674;
TMBJJ6NJ7GZ201065. Le
declarăm nule.

