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OFERTE SERVICIU
l Angajam AGENT livrator (sofer) 
cu experienta in distributie produse 
curatenie. Domiciliu in Bucuresti. 
0728870117; 0213117001

l Firmă de pază angajează agenţi 
de securitate, cu/fără atestat, pentru 
obiective din Bucureşti şi Ilfov, sala-
riul luat fără întârzieri, 1.200-
2 . 0 0 0 L e i .  T e l e f o n : 
0762.307.773/031.805.21.59.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, 
sector 4 reprogramează concursul 
din data de 23.01.2017, publicat in 
Monitorul Oficial nr. 1681/14.
XII.2016 Partea III, în data de 
26.01.2017 – ora 10.00, deoarece ziua 
de 23.01.2017 a fost declarată zi 
liberă pentru salariații din sectorul 
public prin Hotărârea Guvernului nr. 
28/18.01.2017.

l Agenţia Națională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, 
sector 4 reprogramează concursul 
din data de 23.01.2017, publicat in 
Monitorul Oficial nr. 17/6.I.2017 
Partea III, în data de 26.01.2017 – 
ora 10.00,  deoarece ziua de 
23.01.2017 a fost declarată zi liberă 
pentru salariații din sectorul public 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
28/18.01.2017.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
comuna Săcălaz, judeţul Timiş, 
organizează concurs, în data de 
27.02.2017, ora 10:00  pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante: - 1 post inspector de specia-
litate, gradul profesional III pe peri-
oadă nedeterminată la Serviciul de 
Asistență Socială – studii superioare; 
- 1 post referent, treapta III pe peri-
oadă determinată la Centru de 
Incubare a Afacerilor - studii medii; 
- 1 post asistent medical pe perioadă 
nedeterminată la Compartimentul 
Azil de Bătrâni – studii postliceale de 
specialitate; - 1 post şofer microbuz 
pe perioadă nedeterminată – studii 
medii. Relaţii la tel: 0256 367491.

l Direcţia Locală de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 6 organizează în 
data de 21.02.2017 concurs de recru-
tare pentru ocuparea a două funcţii 
publice de execuţie vacante din 
cadrul Serviciului Evidenţa Persoa-
nelor: -1 funcţie de inspector clasa I, 
grad profesional debutant, vechime 
în specialitate 0 ani; -1 funcţie de 
inspector  clasa I, grad profesional 
asistent, vechime în specialitate 1 an. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei şi la nr. de 
tel.: 021.434.13.31 –Serviciul Resurse 
Umane, Juridic.

l Școala Gimnazială Cehal, cu sediul 
în localitatea Cehal, str.Principală, nr. 
130, judeţul Satu Mare, organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Îngrijitor: 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă în data de 15.02.2017, 
ora 12:00, proba interviu în data de 
15.02.2017, ora 13:00, proba practică 
în data de 15.02.2017, ora 13.30. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: studii medii; vechime 
3 ani în domeniu; capacitate deplină 
de exercițiu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, până la data de 07.02.2017, 
ora 13:00, la sediul Școlii Gimnaziale 
Cehal. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școlii Gimnaziale Cehal, persoană de 
contact: Pop Carmen, telefon: 
0744.111.346.         

l Primăria Comunei Joiţa, judeţul 
Giurgiu, scoate la concurs postul 

vacant corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de: guard 
(femeie de serviciu), treapta profesi-
onală I, nivel studiilor -generale. 
Concursul constă în 3 etape, astfel: 
a)Data-limită depunere dosare: 
07 .02 .2017 ;  b )Proba  scr i să : 
15.02.2017, ora 10.00; c)Proba 
interviu: 16.02.2017, ora 10.00. 
Depunerea dosarelor pentru 
înscrierea la acest concurs se va face 
de către candidaţi în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului de scoatere la concurs a 
funcţiei contractuale în Monitorul 
Oficial al României, la biroul secreta-
rului UAT Joiţa, str.DJ601A, nr.156, 
judeţ Giurgiu. Dosarele de înscriere 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.6 
din HG nr.286/2011, modificată şi 
completată cu HG nr.1027/2014. 
Studiile necesare pentru participarea 
la concurs/examen sunt studii gene-
rale, iar vechimea în muncă este de  
minim 6 luni. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Joiţa, judeţul Giurgiu, 
CUI: 5718320, la nr.telefon: 
0246.252.250, fax: 0246.252.168 şi 
adresa de e-mail: primariajoita@
yahoo.com

l Primăria Comunei Giurgiţa, cu 
sediul în localitatea Giurgiţa, str.
Calea Dunării, nr.123, judeţul Dolj, 
organizează concurs  pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante, 
de: inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent, Compartiment 
Buget-Finanţe-Contabilitate, 1 post, 
conform Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
consolidată 2009. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 02 martie 2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 06 martie 
2017, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor econo-
mice; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an; -să aibă cunoş-
tinţe operare PC -nivel mediu. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
20 zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Giurgiţa, 
din localitatea Giurgiţa, str.Calea 
Dunării, nr.123, jud.Dolj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Giurgiţa, persoană de 
contact: Spanu Corina Diana, 
t e l e fon :  0251 .357 .122 ,  fax : 
0251.357.122, e-mail: primariagiur-
gita@yahoo.com 

l Spitalul Municipal „Costache 
Nicolescu”, cu sediul în localitatea 
Drăgăşani, jud.Vâlcea, str.Dr.
Bagdasar, nr. 2, organizează în 
conformitate cu prevederile HG 
286/2011, modificată, concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: Asistent medical genera-
list -1 post Cabinet ORL; -1 post în 
Secţia Chirurgie. Condiţiile generale 
de participare la concurs sunt 
cuprinse în art.3 din Regulamen-
tul-cadru la Hotărârea 286/2011. 
Condiţii specifice de participare: 
-studii: PL, SSD, S; -certificat 
membru OAMMGR vizat pentru 
anul în curs; -fără condiţii de 
vechime. Locul desfăşurării probelor 
concursului -sediul spitalului. Data 
şi ora concursului: -proba scrisă în 
data de 15.02.2017, ora 11.00; -proba 
interviu în data de 20.02.2017, ora 
10.00. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de 07.02.2017, inclusiv, la sediul 
Spitalului Municipal „Costache 
Nicolescu” Drăgăşani. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Muni-
c ipal  „Costache Nicolescu” 
Drăgăşani, persoană de contact: 
C h i t u  J e n i ,  t e l e f o n : 
0250.812.201/02/03, int.110.

l Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Cluj organizează concurs 
de recrutare pentru  ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei 
publice de execuţie vacantă din 
cadrul Compartimentului Tineret al 
aparatului propriu al instituţiei, şi 
anume: 1.Referent, clasa III, grad 
profesional superior -1 post. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: -absol-
vent studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
minimă în muncă necesară exerci-
tării funcţiei publice: minim 9 ani; 
-cunoştinţe de operare pe calculator. 
Data de susţinere a probei scrise: 
22.02.2017, ora 10.00; data şi ora 
susţinerii interviului vor fi anunţate 
ulterior la sediul instituţiei. Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.49, alin.(1) 
din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 şi se vor depune în termen 
de 20 zile de la publicarea anunţului. 
Detalii privind condiţiile specifice şi 
bibliografia de concurs sunt disponi-
bile accesând pagina oficială a insti-
tuţiei: www.djstcluj.ro. Relaţii 
suplimentare referitoare la actele 
necesare pentru întocmirea dosa-
rului de participare la concurs la 
sediul DJST Cluj, Bld.Eroilor, nr.40, 
Cluj Napoca -Biroul Resurse 
Umane. Persoană de contact: Artean 
Laura, consilier superior, telefon: 
0722.737.975. 

l Asociația Grupul de Acţiune 
Locală Lider Bistriţa-Năsăud, cu 
următoarele date de identificare: 
comuna Ilva Mică, strada Princi-
pală, nr.825, județ Bistriţa-Năsăud, 
CUI: 28862391, reprezentată prin 
preşedinte Avram Valer, organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi 
contractual vacante: animator, 
conform art.7, alin.(4), din Hotă-
rârea Guvernului nr.1027/2014. 
Nivelul studiilor: studii superioare; 
-condiţii minime: operare PC (Excel, 
Word), cunoaşterea la nivel mediu a 
uneia dintre limbile de lucru ale UE 
(engleză, franceză), capacitatea de a 
lucra în echipă; -vechime în speciali-
tate: minim 2 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-23.02.2017, ora 12.00 -proba scrisă, 
probă unică, la sediul Asociaţiei Gal 
Lider Bistriţa-Năsăud: comuna Ilva 
Mică, str.Principală, nr.825, judeţ 
Bistriţa-Năsăud. Data-limită de 
depunere acte pentru dosarul de 
concurs (CV, diplomă relevante): 
07.02.2017, ora 17.00, pe adresa de 
mail: liderbistrita@yahoo.com. 
Datele de contact ale secretarului 
comisiei de concurs: Chis Anda 
Raluca, 0743.068.254. 

l Asociația Grupul de Acţiune 
Locală Lider Bistriţa-Năsăud, cu 
următoarele date de identificare: 
comuna Ilva Mică, strada Princi-
pală, nr.825, județ Bistriţa-Năsăud, 
CUI: 28862391, reprezentată prin 
preşedinte Avram Valer, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant: expert economic, 
conform art.7, alin.(4), din Hotă-
rârea Guvernului nr.1027/2014. 
Nivelul studiilor: studii superioare 
economice sau juridice; -condiţii 
minime: operare PC (Excel, Word), 
cunoaşterea la nivel mediu a uneia 
dintre limbile de lucru ale UE 
(engleză, franceză), capacitatea de a 
lucra în echipă; -vechime în speciali-
tate: minim 5 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-23.02.2017, ora 12.00, proba scrisă, 
probă unică, la sediul Asociaţiei Gal 
Lider Bistriţa-Năsăud: comuna Ilva 
Mică, str.Principală, nr.825, judeţ 
Bistriţa-Năsăud. Data-limită de 
depunere acte pentru dosarul de 

concurs (CV, diplomă relevante): 
07.02.2017, ora 17.00, pe adresa de 
mail: liderbistrita@yahoo.com. 
Datele de contact ale secretarului 
comisiei de concurs: Chis Anda 
Raluca, 0743.068.254. 

l Institutul Naţional de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în Bucu-
reşti, B-dul Aviatorilor, nr. 34-36, sector 
1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale temporar vacante, în 
conformitate cu HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
-2 (două) posturi îngrijitoare, nivel 
studii G -perioadă determinată 
-vechimea nu este necesară. Concursul 
se va desfăşura la sediul unităţii, în 
B-dul Aviatorilor, nr.34-36, conform 
calendarului următor: -01 februarie 
2017 -selecția dosarelor; -07 februarie 
2017, ora 12.00 -proba scrisă; -09 
februarie 2017, ora 12.00 -proba prac-
tică; -13 februarie 2017, ora 12.00 
-interviul. Data-limită pentru depu-
nerea dosarelor la concurs: 30 ianuarie 
2017, ora 14.00. Relaţii suplimentare: 
Serviciul RUNOS, tel.021.317.20.41, 
int.112, 258.  

l Primăria Comunei Dumbrava, cu 
sediul în localitatea Dumbrava, 
nr.336, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -muncitor 
calificat -lăcătuş mecanic: 1 post cu 
1 / 2  n o r m ă ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba interviu în 
data de 16.02.2017, ora 10.00; -proba 
practică în data de 16.02.2017, ora 
15.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -are cetăţenia 
română, cetăţenia unui stat UE şi 
domiciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează; 
-studii medii şi o vechime în muncă 
de minim 5 ani pe post de lăcătuş 
mecanic; -permis de conducere cate-
goria B. 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 
Primăriei Comunei Dumbrava, din 
localitatea Dumbrava, nr.336, 
judeţul Timiş. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăriei Comunei 
Dumbrava, persoană de contact: 
Tomescu Nicolaie Doru, telefon: 
0730.001.858, fax: 0256.325.553, 
e-mail: doru_tomescu@yahoo.com

l Primăria Comunei Dumbrava, cu 
sediul în localitatea Dumbrava, 
nr.336, judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -şofer I, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  interv iu  în  data  de 
15.02.2017, ora 10.00; -proba prac-
tică în data de 15.02.2017, ora 15.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -are cetăţenia 
română, cetăţenia unui stat UE şi 
domiciliul în România; -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; -are o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează; 
-studii medii şi o vechime în muncă 
de minim 10 ani pe post de şofer; 
-permis de conducere categoria B, C, 
D, E. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Dumbrava, din 
localitatea Dumbrava, nr.336, 
judeţul Timiş. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăriei Comunei 
Dumbrava, persoană de contact: 
Tomescu Nicolaie Doru, telefon: 
0730.001.858, fax: 0256.325.553, 
e-mail: doru_tomescu@yahoo.com.

l Primăria Izvoarele, cu sediul în 
localitatea Izvoarele, str. Tănase 

Constantin, nr. 58, judeţul Olt, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-paznic, pe perioadă nedeterminată, 
1 post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 21.02.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Izvoa-
rele; -proba interviu în data de 
24.02.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Izvoarele, jud.Olt. Pentru 
participarea la concurs candidatul 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii pentru postul vacant de 
paznic: -studii medii cu sau fără 
diplomă de bacalaureat; -să dețină 
certificat de absolvire a cursului de 
agent de pază şi ordine; -să dețină 
permis de conducere -cat.B -opți-
onal; -vechime -nu se cere. Data-li-
mită de depunere a dosarelor pentru 
candidați este de 03.02.2017, la 
sediul Primăriei Izvoarele, între orele 
8.00-14.00. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Izvoarele, persoană 
de contact: Zorlescu Mihaela 
Aurelia, telefon: 0755.140.225, fax: 
0249.486.078, e-mail: consiliul_local_
izvoarele@yahoo.com

l Unitatea Militară 02628 Caracal, 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs de ocupare pe 
perioadă nedeterminată a postului 
de personal civil contractual vacant, 
astfel: -1 post de contabil debutant: 
studii medii, fără vechime în muncă. 
Concursul va avea loc pe data de 
15.02.2017, ora 10.00 (proba scrisă), 
şi 21.02.2017 (interviul), ora 11.00, la 
sediul UM 02628 Caracal, strada 
Carpaţi, nr.137, localitatea Caracal, 
judeţul Olt. Data-limită de depunere 
a dosarelor, la sediul instituţiei, 
06.02.2017, ora 16.00. Date de 
contact: tel.0249.511.300 sau 
0249.511.296, interior: 113, persoană 
de contact: Viman Marius, secretar.

l Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca, 
cu sediul în localitatea Lunca, str.
Pr inc ipa lă ,  nr.127 ,  jude ţu l 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: îngrijitor, un post, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 14.02.2017, 
ora 9.00; -proba interviu în data de 
17.02.2017, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: absolvenți minim 8 
clase; -vechime: nu este obligatoriu; 
-stare de sănătate corespunzătoare 
postului. 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: 
Școala Gimnazială Nr.1 Lunca. 
Relaţii suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Nr.1 Lunca, persoană de 
contact: Chirita Daniel Valentin, 
telefon: 0766.614.859, e-mail: sclun-
catr@yahoo.com

l Conform Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, UM 01871 Deveselu, 
din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, referent 
IA: studii medii, în compartimentul 
infrastructură cu o vechime în speci-
alitatea studiilor de 3 ani şi 6 luni, 
astfel: -14.02.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă; -20.02.2017, ora 10.00 -inter-
viul; -data-limită de depunere a 
dosarelor: 07.02.2017, ora 16.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul UM 
01871 Deveselu, strada Nicolae 
Bălcescu, nr.17, Deveselu, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 0249.515.736.

l Teatrul „Andrei Mureşanu”, cu 
sediul în localitatea Sfântu Gheorghe, 
Covasna, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante, conform temeiului legal HG 
286/23.03.2011, de: -contabil-şef. 

Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă: 14.02.2017, ora 11.00; 
-interviul: 15.02.2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii superioare de 
specialitate; -vechime 5 ani în 
domeniu; -cunoştințe operare calcu-
lator şi sisteme contabile. Dosarele se 
depun până la data de 06.02.2017, ora 
12.00, la sediul Teatrului. Relații: 
Teatrul „Andrei Mureşanu”, 
persoană de contact :  Elena 
Codreanu, telefon: 0724.425.649, 
e-mail: secretariat@tam.ro

l Școala Gimnazială „Mircea 
Sântimbreanu”, din Bucureşti, Șos.
Alexandria, nr.21, Sector 5,  scoate la 
concurs 1 post, contractual vacant, 
de muncitor -mecanic de întreținere, 
studii gimnaziale, vechime în specia-
litate minim 1 an, certificat de califi-
care, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfăşura marți, 
14.02.2017, ora 10.00, proba prac-
tică; 14.02.2017, ora 11.30, interviul, 
la sediul nostru din Șos. Alexandria, 
nr. 21, Sector 5, Bucureşti. Actele 
pentru dosarul de concurs se depun 
la secretariatul şcolii în perioada 
23.01.2017-06.02.2017, de luni-vi-
neri, între orele 12.00-16.00. Pentru 
detalii privind conținutul dosarului 
de  concurs  sunaț i  la  nr.de 
tel.021.420.67.95, de L-V, între orele 
10.00-15.00.

l Primăria Comunei Ciumeghiu, 
județul Bihor, organizează concurs 
pentru ocuparea postului temporar 
vacant pe perioadă determinată de 
inspector specialitate, personal 
contractual, în cadrul Compartimen-
tului Financiar-contabil. Candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art.3 din HG nr. 
286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale, modificată şi comple-
tată. Condiții de participare sunt: 
studii superioare în domeniul finan-
ciar-contabil,  vechime 3 ani. 
Termenul de depunere a dosarului 
pentru concurs este de 10 zile lucră-
toare de la apariția anunţului. Dosa-
rele se depun la secretariatul 
Primăriei Comunei Ciumeghiu. 
Concursul va avea loc în data de: 
-07.02.2017, ora 12.00, proba scrisă; 
-data şi ora interviului vor fi anun-
țate după proba scrisă. Bibliografia şi 
alte relații suplimentare se găsesc la 
secretariatul Primăriei Comunei 
Ciumeghiu. Telefon nr. 0259.392.009.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Arad organizează, în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă determinată 
de 36 de luni, a unei funcţii contrac-
tuale vacante, repartizată pentru 
Programul Naţional de Cadastru şi 
Carte Funciară (PNCCF), corespun-
zătoare funcţiilor contractuale de 
execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Arad, la Serviciul Cadastru -Biroul 
de Înregistrare Sistematică, în peri-
oada 14.02-16.02.2017, după cum 
urmează: 1 post referent, tp.IA 
-Serviciul cadastru -Biroul de Înre-
gistrare Sistematică (contract indivi-
dual  de muncă pe perioadă 
determinată de 36 de luni). Cerinţele 
postului: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 6 ani şi 6 luni; -curs 
de calificare “operator calculatoare”. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -06 februarie 2017, ora 
16.00, termenul-limită de depunere a 
dosarelor, la secretariatul instituţiei, 
cam.6; -14 februarie 2017, ora 10.00, 
proba scrisă, la sediul OCPI Arad, 
Splaiul General Gheorghe Magheru, 
nr.13, etajul 1, sala de şedinţe; -16 
februarie 2017, ora 10.00, proba 
interviu, la sediul OCPI Arad, 
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Splaiul General Gheorghe Magheru, 
nr.13, etajul 1, sala de şedinţe. Date 
contact şi informaţii suplimentare: 
tel. 0257.256.144, int.103, e-mail: 
ar@ancpi.ro sau elena.avram@
ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) 
din HG nr. 286/2011, modificată şi 
completată de HG nr.1027/2014.

l Primăria Comunei Cîrlibaba, cu 
sediul în localitatea Cîrlibaba, 
județul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: asistent 
medical comunictar, un post, 
c o n f o r m  p r e v e d e r i l o r  H G 
nr.286/2011. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă în data de 
15.02.2017, ora 10.00; -proba interviu 
în data de 17.02.2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: a)diplomă de 
absolvire şcoală postliceală sanitară 
în specialitatea asistent medical 
generalist; b)vechime:-. Documentele 
solicitate candidaţilor pentru întoc-
mirea dosarului de concurs sunt: a)
cerere de înscriere la concurs adre-
sată conducătorului instituţiei 
publice; b) copia actului de identi-
tate; c)copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor; d)cazierul 
judiciar; e) adeverinţă medicală, care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; f)curriculum vitae. Condiţiile 
generale şi specifice necesare pentru 
ocuparea postului: I.are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 
România; II. cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; III.are vârsta 
minimă reglementată de prevederile 
legale; IV.are capacitate deplină de 
exerciţiu; V.are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; VI.îndeplineşte 
condiţiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice 
potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; VII.nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea 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 săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Cîrlibaba. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei 
Comunei Cîrlibaba, persoană de 
contact: Danciu Gabriel, telefon: 
0745.607.098.     

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Mehe-
dinți, cu sediul în Drobeta Turnu 
Severin, B-dul. Carol I, nr.3, scoate la 
concurs, în data de 06.03.2017, ora 
10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Auditor, grad 
profesional superior- Compartiment 
Audit Public Intern - AJOFM Mehe-
dinți; Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în ramura de ştiinţă: 
ştiinte economice; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: 9 ani; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 

muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 06.03.2017 – ora 10:00 – 
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 Mehe-
dinți.

l În conformitate cu prevederile 
Hotărârea nr. 286/2011, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, Insti-
tutul de Stat pentru Testarea şi 
Înregistrarea Soiurilor anunţă scoa-
terea la concurs în data de 
16.02.2017, ora 10.00 -proba scrisă, a 
funcţiei contractuale de execuţie 
vacante de muncitor calificat I din 
cadrul Centrului pentru Testarea 
Soiurilor Negreşti. Condiţiile speci-
fice prevăzute în fişa postului pentru 
funcţiile menţionate mai sus: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat sau şcoală profesională; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: - 
Concursul va avea loc la sediul 
Institutului de Stat pentru Testarea 
şi Înregistrarea Soiurilor din Bd. 
Mărăşti nr. 61, Sector 1, Bucureşti, în 
data de 16.02.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se depun 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, respectiv 
până la data de 06.02.2017 la secre-
tarul comisiei de concurs, doamna 
Martin Mariana -consilier. Biblio-
grafia, condiţiile generale şi specifice 
de participare precum şi actele solici-
tate candidaţilor la înscriere vor fi 
publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi 
afişate la sediul I.S.T.I.S. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. de 
tel: 021/3184380.

l Primăria comunei Victoria, 
județul Iaşi, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției publice de 
execuție vacante de inspector, gradul 
profesional debutant, din cadrul 
aparatului de specialitate al Prima-
rului comunei Victoria, județul Iaşi. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 de zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Victoria, județul 
Iaşi. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.49 alin.
(1) din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei comunei Victoria în 
data de 20.02.2017  (proba scrisă) 
ora  09,00, iar interviul, va avea loc, 
de regulă, într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. Conditii 
generale: -Candidatii trebuie sa înde-
plineasca conditiile prevazute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici, repu-
blicata (r2). Conditii specifice - 
pregătirea de specialitate: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiințelor economice; - 
vechime in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice: 
nu este cazul. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei comunei Victoria, 
telefon – fax 0232/295120.  

l UAT Fălticeni organizează 
concurs de recrutare în data de 
23.02.2017, ora 9.00 (proba scrisă) şi 
în termen de 48 de ore, de la afişarea 
rezultatelor la proba scrisă, interviul, 
la sediul Primăriei, pentru ocuparea 
unei funcții publice de referent, clasa 
III, grad profesional superior din 
cadrul Compartimentului Urbanism. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art. 54 din 
Legea 188/1999, privind statutul 
funcționărilor publici, republicată, 
studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat şi o vechime de minim 9 
ani în specialiatatea studiilor. 
Dosarul de înscriere se depune în 

termen de 20 de zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial 
al României. Actele necesare pentru 
completarea dosarului de înscriere, 
condițiile de studii şi vechime, 
precum şi bibliografia concursului 
sunt afişate la sediul Primăriei Falti-
ceni. Relații la telefon 0230.542056 
-Serviciul Resurse Umane.

l Ministerul Afacerilor Interne orga-
nizează concurs pentru ocuparea a 4 
posturi vacante din cadrul Corpului 
de Control al Ministrului, Serviciul 
Verificări Interne pentru Instituția 
Prefectului, astfel: -1 post de expert, 
clasa I, grad profesional superior; -3 
posturi de consilier, clasa I, grad 
profesional superior. Concursul se 
organizează la sediul Ministerului 
Afacerilor Interne din Bucureşti, în 
data de 20.02.2017 ora 10,00 proba 
scrisă.  Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României Partea 
a III-a, la sediul Ministerului Aface-
rilor Interne, telefon 021/264.85.35. 
Dosarul trebuie să conţină documen-
tele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008.  Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale 
prevăzute la art.54 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi 
condițiile şi cerințele specifice. Condi-
țiile generale şi specifice, precum şi 
bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne 
şi pe site-ul instituţiei.

l Primăria Comunei Pădureni cu 
sediul în localitatea Pădureni., nr. 
220, jud. Timiş, în baza art. 58, alin 
(4) din Legea nr. 188/1999 organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant, pe peri-
oadă nedeterminată, pentru funcția 
publică: Denumirea postului: 
Inspector clasa I grad profesional 
debutant la Compartimentul 
Cadastru şi Agricultură ( agent 
agricol); Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: - Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în următoarele domenii 
de licenţă: Agronomie ( agricultură, 
horticultură, zootehnie, îmbunătățiri 
funciare ) - Cunoştinţe de operare pe 
calculator nivel mediu: Windows, 
Word, Microsoft Ofifice, Excel, 
internet; -Abilităţi de comunicare şi 
muncă în echipă, capacitate de 
analiză şi sinteză,gândire logică,seri-
ozitate şi corectitudine ,profil moral 
corespunzător funcţiei, conduită 
profesională corespunzătoare. Data, 
ora si locul de desfasurare a concur-
sului: - Proba scrisă  în data de  
23.02.2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei comunei Pădureni, 
Comuna  Pădureni, nr. 220,  jud. 
Timiş.  Interviul  în data de 
24.02.2017,ora 10.00 la sediul Primă-
riei comunei Pădureni, Comuna 
Pădureni, nr. 220, jud. Timiş. Dosa-
rele de înscriere a candidaţilor  la 
concurs  se depun la sediul instituției  
în termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează concurs în data de 
22.02.2017  orele 10.00 proba scrisă  
şi în data de 28.02.2017 interviul  
pentru ocuparea  a 8 funcții publice 
de execuție. Compartimentul  inves-
tiții: 1.-consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior; 2.-consilier, clasa  I, 
grad profesional asistent; 3.-consilier, 
clasa I, grad profesional  debutant. 
Au fost stabilite următoarele condiţii 
de participare  la concurs: -să înde-
plinească condiţiile prevăzute la 
art.54 din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici repu-
blicată; - studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, Facultatea 
de construcții şi arhitectură, Facul-
tatea de instalații, Facultatea de 

mecanică, Facultatea  energetică, 
Facultatea de hidrotehnică, -  minim 
9  ani  vechime în specialitatea studi-
ilor - consilier superior; -  minim 
1(un)  an  vechime în specialitatea 
studiilor - consilier  asistent; -  fără 
condiții de vechime  pentru  consilier  
debutant. Compartimentul  achiziții  
publice: 1.-consilier, clasa I, grad 
profesional  principal; 2.- consilier, 
clasa  I, grad profesional asistent; 
3.-consilier, clasa  I, grad profesional 
asistent; 4.- consilier, clasa  I, grad 
profesional debutant; 5.- consilier, 
clasa  I, grad profesional debutan-
t;Au fost stabilite următoarele 
condiţii de participare  la concurs: 
-să îndeplinească condiţiile prevă-
zute la art.54 din Legea nr.188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici republicată;  - studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;  
-minim 5  ani  vechime în speciali-
tatea studiilor - consilier principal; -  
minim 1(un)  an  vechime în 
specialitatea studiilor - consilier  
asistent; -  fără condiții de vechime  
pentru  consilier  debutant. 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 Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, 
organizează concurs de recrutare în 
data de 13 feb 2017 – proba scrisă, 
ora 10:00 şi în data de 16 feb 2017  
-interviul , ora 10:00 în vederea 
ocupării posturilor contractuale de 
execuție vacante după cum urmează: 
1. Asistent medical PL, grad prin-
cipal – 1 post la Cabinetul Medical 
din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare nr 1 Barlad; 2. Asistent  
social, grad principal – 1 post la 
Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
Barlad; 3. Muncitor calificat II bucă-
tărie – 1 post la Compartimentul 
Administrativ din cadrul  Comple-
xului de  Servicii Comunitare pentru 
Copilul cu Handicap Vaslui. 4. Infir-
miera – 2 posturi la Centrul de 
Recuperare si Reabilitare pentru 
Persoane cu Handicap Husi; 5. 
Lucrator social – 1 post la Centrul de 
Recuperare si Reabilitare pentru 
Persoane cu Handicap Husi; 6. 
Lucrator social – 1 post la Centrul de 
Ingrijire si Asistenta pentru 
Persoane Varstnice Husi ;  7 . 
Inspector de specialitate I – 1 post la 
Biroul Strategii, Programe, Proiecte 
si Relatia cu Organizatiile Neguver-
namentale, Managementul Calitatii 
Serviciilor Sociale; 8. Referent de 
specialitate II – 1 post la Comparti-
mentul Administrativ din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare 
nr 1 Vaslui. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la sediul  
Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului Vaslui. 
Dosarul de înscriere trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din H.G.R 
nr.286/2011, actualizată. Condițiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează pe site-ul şi la 
sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială şi Protecția Copilului 
Vaslui. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția Copi-
lului Vaslui şi la nr.de telefon: 
0235/315138, Fax: 0235/31534, int. 
1110, CUI: 17095927, E-mail: 
office@dgaspc-vs.ro.

l Primăria Comunei Hîrtieşti, 
judeţul Argeş, cu sediul în comuna 
Hîrtieşti, sat Hîrtieşti, organizează la 
sediu, concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției contractuale 

vacante de sofer  I (conducător de 
maşini şi utilaje terasiere), încadrat 
în structura organizatorică a institu-
ției în cadrul compartimentului  
ADMINISTRATIV. Condiții gene-
rale: a) are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European şi domiciliul în România; 
b)cunoaste limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentata de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exercițiu;  e)are 
o stare de sănătate corespunzatoare 
postului pentru care candidează, 
atestata pe baza adeverinței medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate;  f)
indeplineşte condițiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
şirea unei infracțiuni contra umani-
tătii, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în lega-
tură cu serviciul, care impiedică 
infăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşite cu intenție, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Condiții specifice: - minim studii 
generale; - calificare specifică 
postului;  - disponibilitate la program 
prelungit şi domiciliul cât mai 
aproape de Comuna Hîrtieşti, 
județul Argeş; Pentru înscrierea la 
concurs candidații vor prezenta un 
dosar de concurs care va conține 
următoarele documente prevăzute 
de art.6 din H.G. 286/2011: a) cerere 
de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorității sau insti-
tuției publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă identitatea, 
potrivit legii, dupa caz;  c)copiile 
documentelor care sa ateste nivelul 
studiilor si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari, copiile 
documentelor care atesta indepli-
nirea conditiilor specifice;
     d)copia carnetului de munca, 
conforma cu originalul, sau, dupa 
caz, o adeverinta care sa ateste 
vechimea in munca, in meserie si/sau 
in specialitatea studiiloc) copiile 
documentelor care să ateste nivelul 
studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum 
şi copiile documentelor care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice; d) 
carnetul de muncă sau, dupa caz, 
adeverințtele care atestă vechimea în 
muncă, în meserie şi/ sau în speciali-
tatea studiilor, în copie; e)cazierul 
judiciar sau o declaratie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu 
funcția pentru care candidează; f) 
adeverinta medicala care sa ateste 
starea de sanatate corespunzatoare 
eliberata cu cel mult 6 luni anterior 
derularii concursului de catre 
medicul de familie al candidatului 
sau de catre unitatile sanitare abili-
tate; g) curriculum vitae; h) alte 
documente relevante pentru comple-
tarea dosarului(daca este cazul); h)
alte documente relevante pentru 
desfasurarea concursului.Dosarele 
de înscriere se depun până la data de 
18.02.2017, ora 16:00  la registratura  
Primariei Comunei Hîrtieşti. Infor-
m a ț i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
0248297050. Proba practică va avea 
loc în data de 22.02.2017, ora 10:00. 
Interviul va avea loc în data de 
24.02.2017 ora 10:00.

l Institutul de Chimie Macromole-
culară “Petru Poni” Iaşi anunță 
concurs în cadrul proiectului “Poli-
meri coordinativi poroşi noi cu 
liganzi organici de dimensiuni varia-
bile pentru stocarea gazelor. 
Acronim: POCPOLIG” (P_37_707/
contract nr.67/08.09.2016, cod SMIS 
104810); Competiția POC-A1-
A1.1.4-E-2015, pentru Asistent de 

cercetare-doctorand- 2 (două) 
posturi. Normă de lucru (nr. ore/
lună): 110 ore/lună. Data începerii 
contractului: 01.03.2017. Data înche-
ierii contractului: 31.10.2019. Calen-
darul desfăşurării concursului: 1.
Data publicării: 20.01.2017. 2.Dosa-
rele de concurs se vor depune până 
în data de 20.02.2017, ora 14,00, la 
sediul institutului, Biroul perso-
nal-resurse umane; 3.Conținutul 
dosarului de candidatură trebuie să 
conțină documentele prevăzute de 
art.15 alin.(6) din Legea nr.319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, precum şi: -o 
scrisoare de intenție care să indice 
domeniile de cercetare, de interes şi 
motivația pentru ocuparea postului; 
-adeverintă eliberată de instituția 
unde candidatul este înscris ca 
doctorand în domeniul chimiei sau 
ingineriei chimice; -date de contact 
pentru 2 potențiali referenți. 4.
Probele de concurs costau în analiza 
dosarului şi probă orală- tematica 
afişată pe site şi la sediul ICMPP; 5.
Condiții specifice necesare pentru 
ocuparea postului de Asistent de 
cercetare- doctorand: Candidatul să 
fie absolvent de studii superioare, cu 
examen de licență în chimie/ingi-
nerie chimică; să aibă masterat în 
acelaşi domeniu, să cunoască limba 
engleză şi să fie familiarizat cu tehni-
cile de sinteză organică, purificare şi 
metode standard de caracterizare 
(RMN, MS, UV-Vis, fluorescență). 
6.Data analiza dosarelor: 20.02.2017. 
7.Data afişării rezultatelor analizei 
dosarelor pe site-ul institutului: 
21.02.2017, ora 12.00. 8.Data probă 
orală: 22.02.2017, ora 12.00. 9.Data 
afişării rezultatelor pe site-ul institu-
tului: 22.02.2017, ora 16.00. 10.
Contestațiile se depun până la data 
de 23.02.2017, ora 16.00. 11.Afişarea 
rezultatelor finale pe site-ul institu-
tului: 24.02.2017, ora 12.00. 12.
Candidații selectați vor fi implicați 
în sinteze organice, purificarea şi 
caracterizarea compuşilor mic mole-
culari (efectuarea sintezei organice a 
liganzilor heterociclici şi a polime-
rilor coordonativi poroşi (MOFs)).  
Experiența, cunoştințele teoretice 
sau experimentale în prepararea şi 
analiza MOFs constituie un avantaj. 
Candidatul  trebuie să fie motivat şi 
creativ, cu abilități avansate de 
comunicare şi de lucru în echipă. 
Detalii privind condiţiile specifice 
sau relaţii suplimentare se pot obţine 
la Serviciul resurse umane, sediul 
Institutului de Chimie Macromole-
culară ”Petru Poni” din Iaşi, telefon 
0232/260.332, interior 168, email: 
balan.catalina@icmpp.ro. OBS: nu 
pot participa la concurs candidați 
care sunt angajaţi sau au mai fost 
angajaţi în Institutul de Chimie 
Macromoleculară “Petru Poni”, 
conform dispoziţiilor pct.2.2 din 
Ghidul solicitantului POC-A1-
A1.1.4-E-2015.

l Institutul de Chimie Macromole-
culară “Petru Poni” Iaşi anunță 
concurs în cadrul proiectului “Poli-
meri coordinativi poroşi noi cu 
liganzi organici de dimensiuni varia-
bile pentru stocarea gazelor. 
Acronim: POCPOLIG” (P_37_707/
contract nr. 67/08.09.2016, cod SMIS 
104810); Competiția POC-A1-
A1.1.4-E-2015, pentru: Cercetător 
ştiințific- (cercetător cu experiență 
pe poziție post-doctorala)- 2 (două) 
posturi. Normă de lucru (nr. ore/
lună): 110 ore/lună. Data începerii 
contractului: 01.03.2017. Data înche-
ierii contractului: 31.10.2019. Calen-
darul desfăşurării concursului: 1.
Data publicării: 20.01.2017. 2.Dosa-
rele de concurs se vor depune până 
în data de 20.02.2017, ora 14,00, la 
sediul institutului, Biroul perso-
nal-resurse umane; 3.Conținutul 
dosarului de candidatură trebuie să 
conțină documentele prevăzute de 
art.15, alin.(6) conform Legii 
319/2003 privind Statutul persona-
lului de cercetare-dezvoltare, precum 
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și o scrisoare de intenție care să 
indice domeniile de cercetare, de 
interes și motivația pentru ocuparea 
postului și date de contact pentru 2 
potențiali referenți. 4.Probele de 
concurs costau în analiză dosar, 
probă scrisă și probă orală- tematica 
afișată pe site și la sediul ICMPP; 5.
Condiții specifice necesare pentru 
ocuparea postului de Cercetător 
științific CS- (cercetător cu experi-
ență pe poziție post-doctorală): 
Candidatul să fie absolvent de studii 
superioare, cu examen de licență în 
chimie/inginerie chimică; să aibă 
masterat in același domeniu, să aibă 
titlul de Doctor în Chimie/Inginerie 
Chimică, să aibă activitate de cerce-
tare-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 2 
ani, să cunoască foarte bine limba 
engleză, să fie familiarizat cu tehni-
cile de sinteză organică, purificare și 
metode standard de caracterizare 
(RMN, MS, UV-Vis, fluorescență) și 
să aibă experienţă în elaborarea 
drafturilor/ manuscriselor pentru 
publicare lucrări știinţifice și propu-
nerilor de proiecte naţionale/interna-
ţionale. 6.Data analiza dosarelor: 
20.02.2017. 7.Data afișării rezulta-
telor analizei dosarelor pe site-ul 
institutului: 21.02.2017, ora 12.00. 
8.Data probă scrisă: 22.02.2017, ora 
9.00. 9.Data afișării rezultatelor pe 
site-ul institutului: 22.02.2017, ora 
16.00.  10.Data probă orală: 
23.02.2017, ora 9.00. 11.Data afișării 
rezultatelor pe site-ul institutului: 
23.02.2017, ora 16.00. 12.Contesta-
țiile se depun până la data de 
24.02.2017, ora 16.00. 13.Afișarea 
rezultatelor finale pe site-ul institu-
tului: 27.02.2017, ora 12.00. 14.
Candidații selectați vor fi implicați 
în sinteze organice, purificarea si 
caracterizarea compusilor mic mole-
culari, sinteza și caracterizarea 
structurilor RMO, determinarea 
proprietăţilor fizico-chimice a struc-
turilor RMO (efectuarea sintezei 
organice a liganzilor heterociclici și a 
polimerilor coordonativi poroși 
(MOFs)). Experiența, cunoștințele 
teoretice sau experimentale în prepa-
rarea și analiza MOFs, cât și caracte-
rizarea lor cu raze X reprezintă un 
avantaj. Candidatul trebuie să fie 
motivat și creativ, cu abilități avan-
sate de comunicare și de lucru în 
echipă. Detalii privind condiţiile 
specifice, sau relaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul resurse 
umane, sediul Institutului de Chimie 

Macromoleculară ”Petru Poni” din 
Iași, telefon 0232/260.332, interior 
168, email: balan.catalina@icmpp.ro. 
OBS: nu pot participa la concurs 
candidați care sunt angajaţi sau au 
mai fost angajaţi în Institutul de 
Chimie Macromoleculară “Petru 
Poni”, conform dispoziţiilor pct.2.2 
din Ghidul solicitantului POC-A1-
A1.1.4-E-2015.

l Institutul Limbii Române recru-
tează și selectează candidaţi din 
mediul universitar, pentru ocuparea 
câte unui post de lector de limba 
română la: -Colegiul Glendon, 
Universitatea York din Toronto 
-Canada, -Universitatea Carolină 
din Praga -Cehia, -Universitatea din 
Tampere -Finlanda, -Universitatea 
Humboldt din Berlin –Germania, 
-Universitatea din Torino –Italia 
pentru o perioadă determinată, de 12 
luni, care poate fi prelungită, anual, 
cu condiţia obţinerii aprobării de 
continuare a activităţii din partea 
Institutului Limbii Române și a 
universităţii străine partenere. Peri-
oada determinată nu poate depăși, în 
total, 36 de luni.  Descrierea lectora-
telor de limba română din cele 5 
universități mai sus amintite se 
regăsesc pe site-ul www.ilr.ro, secți-
unea Anunțuri. Candidaţii trebuie să 
fie cadre didactice cu minimum 2 ani 
vechime la catedră, titulari într-o 
instituţie/ unitate de învăţământ 
românească acreditată sau autori-
zată (conform art.2 din  H.G. nr. 
837/2014). Cerinţe profesionale ale 
partenerilor străini sunt: 1.Pentru 
Colegiul Glendon, Universitatea 
York, Toronto -Canada: -specializare 
în lingvistica românească, cu accent 
pe istoria lingvisticii; -să aibă experi-
ență în predarea limbii române ca 
limbă străină; -să demonstreze 
interes în domeniile literaturii și 
culturii române; -să aibă cunoștințe 
de limba latină; -să fie vorbitor fluent 
al limbii engleze; -să fie interesat în 
cercetarea și predarea limbii și 
culturii române dintr-o perspectivă 
semiotică; -să demonstreze interes 
pentru traducerea din/ în limba 
română; -să fie interesat de studiul 
limbii române ca limbă romanică în 
context balcanic. Cunoașterea unei 
alte limbi romanice reprezintă un 
avantaj. 2.Pentru Universitatea 
Carolina din Praga -Cehia: -să fie 
licențiat în limba română; Titlul de 
doctor în filologie și cunoașterea 
limbii cehe reprezintă un avantaj. 3.

Pentru Universitatea din Tampere 
-Finlanda: -să fie doctor în limba și 
literatură română sau într-o altă 
disciplină filologică), -să aibă experi-
ență practică în învățământul limbii 
române pentru începători, -să fie 
capabil să predea în limba engleză, 
-să fie în stare să țină prelegeri sau 
cursuri (în limba engleză) despre 
societatea românească (economie, 
istorie, drept etc.). 4.Pentru Universi-
tatea Humboldt, Berlin -Germania: 
-să aibă publicații speciale în dome-
niul teoriei literaturii și teoriei medi-
ilor, a antropologiei și a esteticii; -să 
poată îmbina activitatea sa cu un 
proiect de calificare în domeniul 
științei literaturii sau a teoriei litera-
turii; -să fie familiarizat cu activi-
tatea științifică interdisciplinară; -să 
aibă competențe în domeniul organi-
zării științifice; -să aibă experiență în 
organizarea și desfășurarea unor 
manifestări și simpozioane științifice;
-să aibă cunoștințe în managementul 
de proiecte; -să aibă cunoștințe în 
activitatea redacțională privind 
publicațiile științifice; -să cunoască 
pozițiile științifice actuale din 
România, în domeniul său. 5.Pentru 
Universitatea din Torino -Italia: -să 
fie doctor în filologie; -să aibă experi-
ență în predarea limbii române ca 
limbă străină la nivel universitar 
pentru specializări cu profil filologic; 
-să aibă cunoștințe avansate de 
limba italiană (nivel C), care vor 
putea fi verificate printr-un colocviu; 
-să aibă specializare în domeniul 
lingvisticii. Constituie un avantaj 
activitatea dovedită prin publicații în 
domeniile: -didactica limbilor 
străine, -lingvistica contrastivă itali-
ană-română. Concursul se va desfă-
șura conform următorului calendar: 
până în data de 20.02.2017, ora 
11.00- depunerea dosarelor; 
21.02.2017- 23.02.2017, evaluarea 
dosarelor– prima probă; 24.02.2017- 
afișarea rezultatelor în urma evalu-
ării dosarelor; 01.03.2017- interviu 
(ora se va comunica după afișarea 
rezultatelor evaluării dosarelor); 
02.03.2017- afișarea rezultatelor în 
urma interviului. Rezultatul final se 
publică pe site-ul www.ilr.ro, în 
termen de maximum 2 zile lucră-
toare de la data comunicării de către 
partenerul străin a lectorului 
desemnat. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
de art. 7 din OMEN 5076/2014 și se 
vor depune în format tipărit și elec-

tronic, pe CD sau DVD, la sediul 
Institutului Limbii Române din 
București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, 
sector 1, cod poștal 012271, direct 
sau prin intermediul serviciilor 
poștale ori de curierat care permit 
confirmarea primirii în termen de 30 
de zile de la data publicării anun-
ţului. Relaţii suplimentare se obţin la 
sediul Institutului Limbii Române, la 
telefon 021/3110631 sau prin e-mail 
la adresa lectorate@ilr.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iași, 
anunţă vânzarea imobilului situat în 
intravilanul judeţului Iași, comuna 
Movileni, compus din teren în supra-
faţă de 50.000mp având nr.cadastral 
6 0 . 3 6 6 ,   l a  p r e ţ u l  d e 
17.060Lei. 0232.270.997.

Călimănești, jud. Vâlcea, teren 
2260 mp cu deschidere 25m la 
Şoseaua Naţională, toate utilită-
ţile și cadastru. Terenul este situat 
în plin centru, Calea lui Traian nr 
317-319, cu două imobile P+1, 
idel pentru o pensiune. 200.000E 
negociabil. 021-665.29.16.

PROPUNERI AFACERI

Vand clinica medicala in zona 
centrala in Bucuresti, dotata cu 
aparatura de ultima generatie. tel: 
0755056800

CITAȚII  
l Scripcariu Petru este chemat la 
Judecătoria Iasi , in calitate de pârât 
in dosarul nr. 9804/245/2016, pentru 
ziua de 15.03.2017, ora 9.00, cauza 
având ca obiect divorţ, în contradic-
toriu cu reclamanta Scripcariu 
Georgiana-Manuela.

l Se citează pentru dezbatere succe-
sorală după defunctul Turcu Georgel 
Romulus numita Turcu Liliana 
Mirela, cu ultima adresă cunoscută 
în Brașov, str. Spicului, nr. 16, bl. 53, 
sc. A, ap. 27, la sediul Biroului Nota-
rial Socaciu George, Codlea, str. 
Lungă, nr. 131, pentru data de 03 
februarie 2017, între orele 11 -12.

l Se citează Gugeanu Andrei 
Nicușor pentru termenul din data de 
01 februarie 2017 pentru acțiune de 
divorț, dosar 27060/245/2016 – jud. 
Iași.

l Se citeaza numitul Mermi Ferit cu 
domiciliul in Turcia, Hatay, Kiri-
khan, Barbaros, Mahali, nr. 75, in 
calitate de parat in dosarul nr. 
997/105/2015, al Tribunalului 
Prahova - Sectia Faliment, cu sediul 
in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 15, 
et. III, Winmarkt, jud. Prahova, 
avand ca obiect „cerere instituire 
raspundere patrimoniala”, cu 
termen la data de 09.03.2017.

l Cotte Iulian, cu ultim domiciliu in 
sat Voinesti, com. Voinesti, jud. Iasi, 
este chemat la Judecatoria Iasi, str. 
Anastasie Panu nr.25, sala 5, et.2, 
complet C02m in data de 09 
februarie 2017 ora 09.00 in calitate 
de parat, in proces cu Cotte Nadia 
pentru divort cu minori, dos. Nr. 
14957/245/2016.

l Se citează Kriszit Maria, cu domi-
ciliul necunoscut, la Judecătoria 
Arad, în data de 07.02.2017, ora 
08:30, în calitate de pârâtă, în 
dosarul nr.12616/55/2016, având 
obiect declararea judecătorească a 
morții, reclamant fiind Jula Darius 
Cristian.

l Se citează pârâţii Luputiu 
Alexandru, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Troaș, nr. 21, 
comuna Săvârșin, jud. Arad și Baciu 
Mihaita, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Temeșești, 

comuna Săvârșin, jud. Arad, în 
proces cu reclamantele Pol Klimex 
SRL, Arad și Micle Mariana – 
Rodica, la Judecătoria Lipova, cu 
menţiunea că se pot prezenta la 
instanţă pentru comunicarea cererii 
de chemare în judecată, în cauză 
având ca obiect uzucapiune și rectifi-
care carte funciară.

l Enache Panait, Enache Stere si 
Enache Tanase, in calitate de parati, 
sunt chemati in data de 08.02.2017, 
ora 8.30, complet C13, la Judeca-
t o r i a  C o n s t a n t a ,  i n  d o s a r 
nr.15729/212/2011*, avand ca obiect 
hotarare care sa tina loc de act 
autentic, in contradictoriu cu recla-
manta Lopatica Ana.

DIVERSE  
l Administrator judiciar C.I.I. Rusu 
Ciprian Marian cu sediul in Ploiesti, 
Str. Valeni, nr. 65, jud. Prahova, noti-
fica deschiderea procedurii generale 
a insolventei impotriva debitoarei SC 
A n e c  C o m  S R L ,  d o s a r  n r. 
7206/105/2016, Tribunalul Prahova. 
Te r m e n  d e p u n e r e  c r e a n t e : 
01.03.2017, Termen tabel preliminar: 
20.03.2017, Termen tabel definitiv: 
14.04.2017, Adunarea creditorilor: 
24.03.2017. 

l SC Ralma Design SRL și Stoica 
A. Gheorghe ,,Lucrări Agricole,, Î. I. 
- societăţi în faliment, prin lichidator 
judiciar Carduelis Consulting 
IPURL, solicită depunerea de oferte 
pentru prelucrarea,  legarea, 
păstrarea și emiterea de adeverinţe 
având ca obiect documentele de 
arhivă create de aceste societăţi. 
Ofertele se vor trimite la adresa 
lichidatorului judiciar din Ploiești, 
str. Cerceluș, nr. 33, jud. Prahova, 
prin poștă, în plic cu confirmare de 
primire, până la data de 28.02.2017. 
Rel. la tel. lichidator Elena Huideș 
0722.634.777/0344.809.816.

l Sc Smart Management Invest  
Srl., anunta publicul interesat asupra 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul ,, Parcare 
TIR-uri, cladire restaurant, servicii si 
administrativ, cu amenajarile 
aferente si imprejmuire’’ propus a fi  
realizat in  Pecica ,DN7,563+170, 
FN , jud. Arad. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul   APM Arad, Splaiul Mure-
sului, FN si la sediul  Sc Smart 
Management Invest Srl. Din Arad, 
str, Visinului nr. 84, in zilele de 
luni-vineri, intre orele 8.00-16.00.
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul  APM, din Arad, str. 
Splaiul Muresului FN.

l Busa Razvan, Cristea Alexandru, 
avand domiciliul in Bucuresti, str. 
Oltenitei, nr. 133, bl. 55, sc. 2, et. 7, 
ap. 56, sector 4, titular al planului 
P.U.Z.- construire ansamblu locuinte 
P+1E+M, amenajare circulatii, utili-
tati, localitatea Vidra, judet Ilfov, T6, 
P38/42, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului Favorabil pentru 
PUZ–construire ansamblu locuinte 
P+1E+M, amenajare circulatii, utili-
tati. Documentatia a fost afisata 
pentru consultare pe site-ul Consi-
liului Judetean-Ilfov si a fost discu-
tata in sedinta CATU-nr.11C din 
data de 21.07.2015. Observatii/
comentariile si sugestii se primesc/in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul 
Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul 
in municipiul Bucuresti,  str. 
Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1 (tel. 
021/212.56.93), in termen de 12 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului ,  incepand cu data  de 
28.11.2016.

l Dascalu Raluca, avand sediul in 
comuna Berceni, jud. Ilfov, titular al 
planului P.U.Z.- ansamblu locuinte 
P+1E+M, localitatea Berceni, judet 
Ilfov, T23, P55/2/10,11,12, anunta 

publicul interesat asupra   depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului 
Favorabil pentru PUZ–ansamblu 
locuinte P+1E+M. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean-Ilfov si a 
fost discutata in sedinta CATU-
nr.10C din data de:12.07.2016. 
Observatii/comentariile si sugestii se 
primesc/in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Jude-
tean-Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, nr. 
18, sector 1 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 12 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand cu 
data de 08.12.2016.

l SC Comprest Util SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
Raportului privind Impactul asupra 
Mediului pentru proiectele Peri-
metru de împrumut Comprest 2 -NE 
Constanţa, pentru relocarea depozi-
telor sedimentare (nisip) situat în 
apele teritoriale ale Mării Negre, și 
Perimetru de împrumut Comprest 3 
-EST Mamaia, pentru relocarea 
depozitelor sedimentare (nisip) situat 
în apele teritoriale ale Mării Negre, 
propuse a fi amplasate în Marea 
Neagră în apele teritoriale ale Româ-
niei. Tipul deciziei posibile luate de 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Constanţa poate fi emiterea sau 
respingerea Acordului de Mediu. 
Raportul poate fi consultat la sediul 
autorității competente pentru 
protecția mediului -Agenția pentru 
Protecția Mediului Constanţa, din 
str.Unirii, nr.23, mun.Constanţa, jud.
Constanţa, și la sediul SC Comprest 
Util SRL, din mun.Constanţa, str.
Interioară 4, nr.8, jud.Constanţa, în 
zilele de luni până vineri, între orele 
9.00-13.00. Documentul menţionat 
este disponibil și la următoarea 
adresă de internet: http://apmct.
anpm.ro. Dezbaterea publică a 
Raportului privind Impactul asupra 
Mediului va avea loc la adresa: 
Constanţa, Bld.I.C.Brătianu, nr.131, 
et.1 (vis-a-vis de Rompetrol), în data 
de 09.02.2017, începând cu ora 
16.00. Publicul interesat poate trans-
mite în scris comentarii/opinii/
observaţii privind documentul 
menţionat la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Constanţa, din 
str.Unirii, nr.23, mun.Constanţa, 
până la data de 09.02.2017.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Drăgănești Vlașca prin 
Primăria comunei Drăgănești 
Vlașca, str.Nicolae Titulescu nr.2, 
comuna Drăgănești Vlașca, judeţul 
Teleorman, telefon 0247440705, fax 
0247440357, e-mail: primaria_draga-
nesti_vlasca@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesionarea pe 
o perioadă de 25 ani a spaţiului în 
suprafaţă totală de 73,78 mp, 
compus din 6 camere, amplasat în 
incinta Dispensarului Uman Drăgă-
nești Vlașca, imobil ce aparţine 
domeniului public al comunei 
Drăgănești Vlașca, identificat 
conform planului de situaţie Sc 
1:100 și conform planului de înca-
drare în zonă. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire este reprezen-
tată de caietul de sarcini al 
concesiunii, instrucţiunile privind 
organizarea și desfășurarea proce-
durii de concesionare și formulare 
tipizate. 3.1. Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Un exemplar al documentaţiei 
de atribuire poate fi achiziţionat prin 
cumpărare de la sediul conceden-
tului. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Băicoi. Nr. 164/19.01.2017. Anunțul privind vânzarea. Anul 2017, luna 01, ziua 20. În 
conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se vor vinde prin 
licitație publică cu strigare, active aparținând: 1. SC Ana & Petrus Properties SRL, cu domiciliul în 
localitatea Ploiești, str. Alexandru Odobescu, nr. 65, jud. Prahova: - Teren în suprafață de 17.500 mp, 
situat în extravilanul comunei Vâlcănești, Tarla 1, Parcela F3/1, jud. Prahova, preț de pornire lici-  
tație 31.756,00 lei, a III - a licitație; - Teren fâneață extravilan în suprafață de 9.700 mp, situat  
în Vâlcănești, tarlaua 37, jud. Prahova, preț de pornire licitație 19.803,00 lei, a III - a licitație; 2. SC 
Agresiv Desing SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Câmpina, str. Calea Doftanei, nr. 35A, jud. 
Prahova: - Teren extravilan în suprafață de 5000 mp, situat în localitatea Băicoi, str. T53, PL1545/10, 
preț de pornire licitație 44.533,00 lei, a III - a licitație; 3. SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în 
localitatea Giurgiu, str. Tineretului, nr. 82, bl. 19C, sc. B, ap. 16, jud. Giurgiu: - Tractor UTB 650, GR-
01-ISR, prețul de pornire licitație, exlusiv TVA, este de 9.119 lei, prima licitație; - Semiremorcă 
Medgidia GR-80-BMC, prețul de pornire licitație, exlusiv TVA, este de 6.772 lei, prima licitație; 4. SC 
Vancon Utilaje SRL, cu domiciliul fiscal în comuna Frătești, nr. 1, Giurgiu: - Buldoexcavator case 580, 
prețul de pornire licitație, exlusiv TVA, este de 79.381 lei, prima licitație; - Buldoexcavator JCB-3CX, 
prețul de pornire licitație, exlusiv TVA, este de 119.297 lei, prima licitație; - Container birou, prețul de 
pornire licitație, exlusiv TVA este de 10.419 lei, prima licitație; - Miniexcavator Tacheuchi, prețul de 
pornire licitație, exlusiv TVA, este de 28.189 lei, prima licitație; - Mai compactor, prețul de pornire 
licitație, exlusiv TVA, este de 2.280 lei, prima licitație; - Buldoexcavator Terex, prețul de pornire 
licitație, exlusiv TVA, este de 90.206 lei, prima licitație; - Fiat Ducato, prețul de pornire licitație, exlusiv 
TVA, este de 24.852 lei, prima licitație; Dacia Double, prețul de pornire licitație, exlusiv TVA, este de 
5.773 lei, prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești - Scăieni 
RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de 06.02.2017. Licitația va avea 
loc în data de 07.02.2017, la orele 11.00 - 13.30 la Serviciul Fiscal Orășenesc Băicoi, str. Republicii, nr. 
75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul 
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile nr. 160, 2127, 
158, 159/18.01.2017 pot fi consultate la sediul organului fiscal, primărie și pe site - ul ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare, privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor, 
puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data de 
20.01.2017, până pe data de 06.02.2017, inclusiv.

ANUNȚURI
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cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Casieria 
Primăriei comunei Drăgăneşti 
Vlaşca. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Costul unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire este de 10 lei şi se va achita la 
casieria Primăriei comunei Drăgă-
neşti Vlaşca. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 07/02/2017, 
ora 10,00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele sigilate vor fi depuse la 
registratura Primăriei comunei 
Drăgăneşti Vlaşca. 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 14/02/2017, 
ora 10,00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Drăgăneşti Vlaşca, str. Nicolae Titu-
lescu nr.2, comuna Drăgăneşti 
Vlaşca, judeţul Teleorman, cod 
poştal 147135. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un exemplar original. 
5. Data şi locul la care se va desfă-
şura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15/02/2017, ora 10,30, la 
sediul Primăriei Comunei Drăgă-
neşti Vlaşca. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str.Ion Creangă 
nr.53, judeţul Teleorman, telefon 
0247406016, fax 0247317322, e-mail: 
tribunaltr@just.ro. Termenele de 
depunere a contestaţiilor sunt stabi-
lite de Legea nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 7. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 18/01/2017 

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin 
Primăria comunei Drăgăneşti 
Vlaşca, str.Nicolae Titulescu nr.2, 
comuna Drăgăneşti Vlaşca, judeţul 
Teleorman, telefon 0247440705, fax 
0247440357, e-mail: primaria_draga-
nesti_vlasca@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesionarea pe 
o perioadă de 25 ani a spaţiului în 
suprafaţă totală de 77,96 mp, 
compus din 6 camere, amplasat în 
incinta Dispensarului Uman Drăgă-
neşti Vlaşca, imobil ce aparţine 
domeniului public al comunei 
Drăgăneşti Vlaşca, identificat 
conform planului de situaţie Sc 
1:100 şi conform planului de înca-

drare în zonă. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire este reprezen-
tată de caietul de sarcini al 
concesiunii, instrucţiunile privind 
organizarea şi desfăşurarea proce-
durii de concesionare şi formulare 
tipizate. 3.1. Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Un exemplar al documentaţiei 
de atribuire poate fi achiziţionat prin 
cumpărare de la sediul conceden-
tului. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Casieria 
Primăriei comunei Drăgăneşti 
Vlaşca. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Costul unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire este de 10 lei şi se va achita la 
casieria Primăriei comunei Drăgă-
neşti Vlaşca. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 07/02/2017, 
ora 10,00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele sigilate vor fi depuse la 
registratura Primăriei comunei 
Drăgăneşti Vlaşca. 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 14/02/2017, 
ora 10,00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Drăgăneşti Vlaşca, str.Nicolae Titu-
lescu nr. 2, comuna Drăgăneşti 
Vlaşca, judeţul Teleorman, cod 
poştal 147135. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un exemplar original. 
5. Data şi locul la care se va desfă-
şura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15/02/2017, ora 13,30, la 
sediul Primăriei Comunei Drăgă-
neşti Vlaşca. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str.Ion Creangă 
nr.53, judeţul Teleorman, telefon 
0247406016, fax 0247317322, e-mail: 
tribunaltr@just.ro. Termenele de 
depunere a contestaţiilor sunt stabi-
lite de Legea nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 7. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 18/01/2017

SOMAȚII  
l Judecătoria Lipova, prin înche-
ierea de şedinţa din data de 22 
decembrie 2016 a dispus afişarea 
prezentei somaţii la uşa instanţei, 
prin care se anunţă public că recla-
mantele Pol Klimes SRL Arad, cu 
sediul în Municipiul Arad, B-dul 

Revoluţiei nr. 26-38, sc. C, ap. 1, jud. 
Arad, CIF RO 14643600 şi Micle 
Mariana –Rodica, domiciliata în 
Municipiul Arad, B-dul Revoluţiei 
nr. 26-38, sc. C, ap. 1, jud. Arad, 
CNP 2660526057065, au invocat 
dobândirea dreptului de proprietate, 
prin joncţiunea posesiilor, asupra 
cotei de ½ fiecare din parcelele 
înscrise în CF nr. 58 Temesesti nr. 
Top. 400, în suprafaţa totală de 245 
mp, construită din teren fânaţă, 
proprietari tabulari Gomboş Maria, 
Popa Maria, Popa Dumitru şi Păcu-
rari Elena, CF nr. 74 Temesesti nr. 
Top 401/a, în suprafaţa totală de 244 
mp, costruită din teren fânaţă, 
proprietari tabulari Popa Ioan, Blasz 
Emilia (în cota de ½ parte), Gomboş 
Ioan şi soţia trifon Sofia (în cota de 
½ parte), CF nr. 138 Temesesti nr top 
401/b, în suprafaţa totală de 248 mp, 
construită din teren fanata, proprie-
tari tabulari Sas Nicodim (în cota de 
½ parte), Ciurdariu Iuliana şi 
Luputiu Nicodim (în cota de ½ 
parte), CF nr. 64. Temesesti, nr. Top 
402, în suprafaţa totală de 493 mp, 
construită din teren păşune, proprie-
tari tabulari Sas Nicodim (în cota de 
½ parte donaţie), Ciurdariu Iuliana 
şi Luputi Nicodim (în cota de ½ 
parte din moştenire, în părţi egale) şi 
CF nr. 121 Temesesti, nr. Top 
502/403, în suprafaţa totală de 122 
mp, construită din teren fanata, 
proprietari tabulari Sas Nicodim (în 
cota de ½ parte donaţie), Ciurdariu 
Iuliana şi Luputi Nicodim (în cotă 
parte din moştenire, în părţi egale). 
Cei interesaţi sunt invitaţi să facă 
opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicaţii se 
va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Directoratul Băncii Române de 
Credite şi Investiţii SA, denumită în 
continuare „Banca”, în temeiul art. 
11.1 din Actul Constitutiv actualizat 
al Băncii, coroborat cu art.117, alin.
(1) din Legea 31/1990, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor (AGOA) în data de 22 
februarie 2017, ora 12.00, care va 
avea loc în Bucureşti, str.Ștefan cel 
Mare, nr.3, parter şi etaj 1, Sector 1, 
reconvocată, în cazul în care la data 
şi orele mai sus menţionate nu vor fi 
întrunite condiţiile de cvorum prevă-
zute de Actul constitutiv al Băncii, 
pentru data de 23 februarie 2017, ora 
12.00, în Bucureşti, str.Ștefan cel 
Mare, nr.3, parter şi etaj 1, Sector 1, 
cu următoarea Ordine de zi: 1.Apro-
barea bugetului indicativ de venituri 
şi cheltuieli, aferent exerciţiului 
financiar al anului 2017. Bugetul 
indicativ aferent exerciţiului finan-
ciar al anului 2017 va fi valabil până 
la data aprobării în Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor Băncii a 

situațiilor financiare anuale auditate 
aferente exerciţiului financiar al 
anului 2016 şi a bugetului final de 
venituri şi cheltuieli aferent exerci-
ţiului financiar al anului 2017. 2.
Realegerea în funcţia de membru al 
Consiliului de Supraveghere a 
domnului Ștefan Nanu, pentru un 
nou mandat cu durata de un an, cu 
începere de la 07.02.2017 până la 
data de 07.02.2018, inclusiv, apro-
barea remuneraţiei cuvenite acestuia 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2017 şi aprobarea încheierii Actului 
Adiţional la Contractul de Mandat, 
între Bancă şi acest membru al 
Consiliului de Supraveghere. 3.
Împuternicirea Directoratului Băncii 
pentru ca acesta să întocmească 
toate documentele, să întreprindă 
toate măsurile şi să îndeplinească 
toate formalităţile şi acţiunile nece-
sare în vederea aducerii la îndepli-
nire, înscrierii şi publicităţii hotărârii 
adoptate de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, potrivit 
ordinii de zi. 4.Împuternicirea Direc-
torului General al Băncii, domnul 
Călin-Doru Petruţi, pentru a semna 
documentele societare ce urmează a 
fi aprobate de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, conform 
ordinii de zi propuse mai sus, 
inclusiv a Actului adiţional la 
Contractul de Mandat al membrului 
Consiliului de Supraveghere reales 
în funcţie, în concordanţă cu hotă-
rârea ce se adoptă de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Băncii. Cât priveşte desfăşurarea 
adunării convocate prin prezenta, 
Directoratul Băncii Române de 
Credite şi Investiţii SA reaminteşte 
acţionarilor că, potrivit Actului 
Constitutiv al Băncii şi normelor 
legale în vigoare: a.Au dreptul de a 
participa şi de a vota în cadrul 
Adunării Generale a Acţionarilor 
toţi acţionarii înregistraţi în eviden-
ţele  Băncii la sfârşitul zilei de 
10.02.2017, considerată dată de 
referinţă pentru ţinerea acestei 
adunări. b.Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al Băncii au dreptul de a cere 
introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
c.Propunerile de introducere a unor 
noi puncte pe ordinea de zi se înain-
tează Directoratului în cel mult 15 
zile de la publicarea convocării, în 
vederea publicării şi aducerii aces-
tora la cunoştinţa celorlalţi acţionari. 
Propunerile trebuie să fie însoţite de 
copiile actelor de identitate valabile 
ale iniţiatorilor persoane fizice sau de 
copiile certificatelor de înregistrare 
ale iniţiatorilor persoanelor juridice. 
d.Lista cuprinzând numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a persoanei nominali-
zate pentru funcţia de membru al 
Consiliului de Supraveghere se află 

la dispoziţia acţionarilor, la sediul 
Băncii, începând cu data publicării 
convocării, între orele 9.00-16.00 şi 
pe site-ul Băncii: www.brci.ro, 
putând fi consultată şi completată de 
aceştia, în condiţiile legii şi ale Regu-
lamentelor Băncii Naţionale a 
României aplicabile. e.Acţionarii pot 
participa şi vota în adunarea gene-
rală personal sau prin reprezentare, 
în baza unei împuterniciri acordate 
pentru respectiva adunare generală 
prin procură specială unui alt acţi-
onar sau unei alte persoane decât 
acţionarii, cu excepţia membrilor 
Consiliului de Supraveghere, 
membrilor Directoratului şi funcţio-
narilor Băncii. f.Formularele de 
procuri speciale se pot obţine înce-
pând cu data de 10.02.2017, de la 
sediul social al Băncii, între orele 
9.00-16.00, şi de pe site-ul Băncii: 
www.brci.ro. Procurile speciale vor fi 
depuse la sediul social al Băncii, în 
original, cu 48 de ore înainte de data 
şi ora stabilită pentru adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în adunare. Director 
general, Călin-Doru Petruţi.

LICITAȚII  
l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Tabaci, nr.1, jud.Dolj, 
organizează în data de 31.01.2017, 
ora 11.00, licitaţie publică deschisă 
cu strigare în vederea încheierii unui 
contract de vânzare-cumpărare a 
unui echipament medical „RMN 
Signa Lx şi Staţie Easy Vision”. 
Documentaţia se poate obţine de la 
Biroul juridic al Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, înce-
pând cu data apariţiei anunţului. 
Ofertele de participare se depun la 
registratura Spitalului Clinic Jude-
ţean de Urgenţă Craiova, str.Tabaci, 
nr.1, până în data de 30.01.2017, ora 
15.00. Preţul de pornire al bunurilor 
ce fac obiectul licitaţiei este de 
120.000 Lei. Bunurile care fac 
obiectul licitaţiei publice cu strigare 
pot fi văzute la sediul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, 
str.Tabaci, nr.1, Craiova, jud.Dolj. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la adresa menţionată mai sus 
sau la telefon: 0251.502.200, interior 
242.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatoarelor bunuri mobile aflate 
in patrimoniul debitoarei si anume: 
Fiat Doblo, nr. inmatriculare 
PH-12-VDB, an fabricatie 2006, la 
pretul de 7.565 lei (fara TVA), Fiat 
D o b l o ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-12-TMD, an fabricatie 2006, la 
pretul de 6460 lei (fara TVA), Iveco 
D a i l y ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
PH-09-YMZ, an fabricatie 2004, la 

pretul de 11.305 lei (fara TVA), Iveco 
Daily, nr. inmatriculare PH-08-ZCI, 
an fabricatie 2002, la pretul de 
11.305 lei (fara TVA), Seat Altea nr. 
inmatriculare PH-13-YJY, an fabri-
catie 2005, la pretul de 13.260 lei 
(fara TVA), Seat Altea nr. inmatricu-
lare PH-13-JNX, an fabricatie 2005, 
la pretul de 14.025 lei (fara TVA), 
Volkswagen nr. inmatriculare 
PH-60-DAC, an fabricatie 2001, la 
pretul de 7.565 lei (fara TVA). Pretul 
de pornire al licitatiei este redus cu 
15% din cel stabilit in raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor in 13.08.2015. Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 
27.01.2017, 09.02.2017, 16.02.2017, 
28.02.2017 si 07.03.2017 orele 13.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului judiciar 
cat si la telefon 0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei: Teren intra-
vilan in suprafata de 965 mp, situat 
in orasul Comarnic, str. Podul Lung, 
nr. 71, compus din suprafata de 347 
mp, inscrisa in CF nr.5127 a locali-
tatii Comarnic, suprafata de 193 mp 
inscrisa in CF nr.5125 a localitatii 
Comarnic, suprafata de 425 mp 
inscrisa in CF nr.1007 a localitatii 
Comarnic. Terenul intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in orasul 
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 cu 
componenta mentionata mai sus se 
vinde la pretul de 27.030 lei (fara 
TVA). Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 15% din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 27.01.2017, 09.02.2017, 
16.02.2017, 28.02.2017 si 07.03.2017 
orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichi-
datorului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
a urmatorului bun imobil aflat in 
patrimoniul debitoarei: constructie 
C1 situata in Sinaia, str. Walter 
Maracineanu, nr. 1-3, jud. Prahova, 
compusa din cladire depozit si admi-
nistrativ la pretul de 856.035 lei. 
Constructia C1, cu componenta 
mentionata mai sus, este edificata pe 
un teren concesionat de Consiliul 
Local Sinaia. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 15% din cel 
stabilit in raportul de evaluare 
aprobat de Adunarea Creditorilor in 
13.08.2015. Sedintele de licitatii vor 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Atis Control&Co SRL - Pitești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară N1 Dacia SD 
FSD1K Logan, serie șasiu BFDB1J1211UA6E4, an fabricație 2008, 
AG-30-KSS, 4.410 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, pre-
cum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 
procedură fiscală republicat, până în ziua de 06.02.2017, ora 
14.00. Licitația va avea loc în data de 07.02.2017, ora 11.00 la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională aFinanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând SC Prior Trading Company SRL - Pitești după cum 
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Camion 
Fiat Ducato, serie șasiu ZFA24400007679763, an fabricație 2005, 
AG-15-PRI, 9.033 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia  
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să de-  
pună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, do- 
vada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 
precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 
procedură fiscală republicat, până în ziua de 03.02.2017, ora 
14.00. Licitația va avea loc în data de 06.02.2017, ora 11.00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211.511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Valeanca SRL - Pitești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Mercedes-Benz 
Sprinter - Microbuz 312 D 4025, serie WDB9034631P969024, an 
fabricație 1999, AG-11-HGR, 3.960 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții 
vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoa-  
rea de pornire a licitației pentru  bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, 
precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 
procedură fiscală republicat, până în ziua de 06.02.2017, ora 
14.00. Licitația va avea loc în data de 07.02.2017, ora 14.00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 
2, camera 5, telefon 0248.211.511 - 3252.
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avea loc pe data de: 27.01.2017, 
09.02.2017, 16.02.2017, 28.02.2017 si 
07.03.2017 orele 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Detalii suplimentare in 
caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l SC AUTO RO SRL, societate 
aflata in faliment, prin lichidator 
judiciar anunta vanzarea la licitatie 
stocului de piese auto si bunuri mobile 
aflat in patrimoniul debitoarei si 
anume: amortizoare, set centura, 
axiale, discuri de frana, suport cutie 
de viteza, biele, cap bara, legatura 
axal, bara directie, bielelte de directie, 
bielete reglabile, brate, bucse, pipe 
bielete, covorase, brate suspensie, 
placa ambreaj, pivoturi, placute de 
frana, saboti de frana, filtre, filtre aer, 
filtre pompe de ulei, filtre benzina, 
filtre pentru motor, fise bujii, furtune 
de frana, ornament de frana de levier, 
de antena, ornament banda, orna-
mente levier, set ochi pisica, set 
pedale, set tuning, huse, covorase, 
carpete, pentru diverse tipuri de auto-
turisme, la pretul de 246.719,90 lei 
(fara TVA). Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 15% din cel stabilit 
in raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 27.01.2017, 09.02.2017, 
16.02.2017, 28.02.2017 si 07.03.2017 
orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichida-
torului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l Anunțul privind organizarea licita-
ției principale pentru vânzare masă 
lemnoasă. Organizatorul licitației: 
Primăria comunei Borca, din comuna 
Borca, județul Neamț, tel: 0233 268 
001, fax: 0233 268 001; e-mail: prima-
riaborca@yahoo.com, Data și ora 
desfășurării licitației: 10 februarie, 
ora 10:00. Locul desfășurării licitației: 
sediul Primăriei Borca. Tipul licita-
ției: licitație publică cu strigare. Lici-
tația este organizată și se va desfășura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 617/2016. Data și ora 
organizării preselecției:  02 februarie  
2017, ora 11:00. Data  și ora limită 
până la care poate fi depusă docu-
mentația pentru preselecție și 
înscrierea la licitație: 02 februarie, ora 
09:00. Lista partizilor care se licitează, 
prețul de pornire a licitației și pasul 
de licitație pentru fiecare partidă sunt 
afișate la sediul organizatorului și pe 
site-ul www.primariaborca.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitație este de 666 m3, 
din care: 1.Pe natură de produse: a. 
Produse principale.....298 m3; b.
Produse secundare....130 m3; c. 
Produse de igienă.....108 m3; d. 
Produse accidentale.....101 m3; f. 
Produse extraordinare.....29 m3. 2. Pe 
specii și grupe de specii: a. Răși-
noase.....665 m3; b. Fag.....0 m3; c. 
Diverse tari.....1 m3; d. Diverse 
moi.....0 m3. Masa lemnoasă pe picior 
oferită spre vânzare nu provine din 
fondul forestier proprietate punblică 
certificat. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după încheierea 
licitației se va putea adjudeca prin 
negociere, în aceeași zi, în condițiile 
prevăzute de prezentul regulament și 
alte reglementări în vigoare. Caietul 
de sarcini poate fi achiziționat de la 
sediul organizatorului licitației înce-
pând cu data de 23 ianuarie 2017. 
Alte informații privind organizarea și 
desfășurarea licitației: - neâncheierea 
contractului de vânzare - cumpărare 
a masei lemnoase adjudecate, în 
termen de maxim 10 zile lucrătoare, 
stabilit prin caietul de sarcini, din 
culpă exclusivă a operatorului 
economic/grrupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 

anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă și pierderea 
garanției de contractare aferente. 
Garanți de contractare nu se restituie 
operatorului economic, în următoa-
rele situații: a) nu a fost încheiat 
contractul de vânzare - cumpărare a 
masei lemnoase, în condițiile legii, din 
culpa operatorului economic; b) nu a 
constituit garanția de bună execuție, 
la data încheierii contractului; c) își 
retrage oferta în perioada de valabili-
tate a acesteia; d) a fost încheiat în 
termen contractul de vânzare - 
cumpărare a masei  lemnoase, iar 
valoarea garanției, cu acordul 
părților, se folosește pentru constitu-
irea cauțiunii prevăzute de art. 66 
alin(1) din legea nr. 46/2008 - Codul 
Silvic, republicată, cu modificările 
ulterioare, pentru constituirea garan-
ției de bună execuție și / sau pentru  
plata contravaolrii masei lemnoase 
contractante. Pentru informații și 
date suplimentare vă puteți adresa la 
sediul Primăriei Borca la nr. de  tel. 
0233 268 001, 0233 268 005. Primăria 
comunei Borca. Primar, Niță Geo 
Ovidiu

l SC Grup XL Company SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib 
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmează: Activul nr.1: Hala de 
depozitare si birouri administrativ- 
compus din teren cu suprafata de 
3.127 mp si constructii cu suprafata  
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35. Pretul de vanzare 
fiind  in cuantum de 2.353.126,80 lei 
(respectiv 531.000 Eur) (60% din 
valoarea de evaluare), (fara TVA). 
Activul nr.2: Proprietate imobiliara - 
teren- situat in Zona Antibiotice , jud.
Iasi, cu front la E583, avand supra-
fata de 8.558 mp. Pretul de vanzare 
fiind in cuantum de 682.619,40lei 
(respectiv 154.038EUR) (60% din 
valoarea de evaluare), (fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
26.01.2017orele 12.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iași, in data de 27.01.2017 orele 
12.00, și se va desfășura în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și ale 
regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data de 
16.06.2016. Adjudecarea se va face 
în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de organizare și desfășu-
rare a licitaţiei., Regulament ce 
poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de organi-
zare și desfăsurare a licitaţiei. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, pana 
la termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul indicat 
de lichidator. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichida-
torului judiciar din mun. Iași str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași, până la 
data de 26.01.2017 orele 12.00.  
Relaţii suplimentare se pot obţine: 
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l 1.Informaţii generale privind 
concendentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a persoanei de contact etc: Primăria 
Corbii Mari, Comuna Corbii Mari, 
strada Principală, nr.6, cod fiscal: 
4402612, telefon: 0245.716.065, fax: 
0245.716.191, e-mail: primaria_cm@
yahoo.com, persoană de contact: 

Cirimei Carmen -șef Biroul Juridic, 
achiziţii publice. 2.Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Imobil (Teren cu Construcţie 
Hală (1/2 din C1) aferentă, 
S=111.28mp) situat în incinta „Piaţă 
Publică/Târg Săptămânal”, din satul 
Corbii Mari, Imobil (Teren cu 
Construcţie Hală (1/2 din C1) 
aferentă, S=111.28mp) este parte a 
domeniului privat și public al 
Comunei Corbii Mari și este situat în 
satul Corbii Mari. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
3.1.modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Documentaţia va 
putea fi achiziţionată începând cu 
data publicării anunţului 20 ianuarie 
2017 și până la data de 16 februarie 
2017, ora 14.00, de luni până vineri, 
între orele 9.00-14.00. 3.2. denumirea 
și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concendentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Documen-
taţia se poate obţine de la Biroul 
juridic, achiziţii publice din cadrul 
Primăriei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa. 3.3.costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Documen-
taţia va fi pusă la dispoziţia celor 
interesaţi contra sumei de 50 de lei, 
contravaloarea acestora se va plăti în 
numerar casieria instituţiei. Garanţia 
de participare la licitaţie va fi de 100 
de lei, contravaloarea acesteia se va 
plăti în numerar casieria instituţiei. 
Taxa de participare va fi de 50 de lei, 
contravaloarea acestora se va plăti în 
numerar casieria instituţiei . 
3.4.data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: Termenul-limită pentru 
solicitarea clarificărilor este data de 
13 februarie 2017, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.data-limită 
de depunere a ofertelor: 20 februarie 
2017, ora 14.00. 4.2. adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura 
Primăriei Corbii Mari, judeţul 
Dâmboviţa, strada Principală, 
numărul 6, localitatea Corbii Mari. 
4.3.numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta 
va fi depusă în 2 exemplare, din care 
unul în original și unul în copie. Ofer-
tele se depun în două plicuri închise și 
sigilate, apoi se introduc într-un 
singur plic exterior, care se înregis-
trează în ordinea primirii. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
Şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor se va desfășura în data de 21 
februarie, ora 10.00, în cadrul Biro-
ului juridic, achiziţii publice din 
cadrul Primăriei Corbii Mari. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele legale 
pentru sesizarea instanţei: Soluţio-
narea litigiilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului 
de concesiune se realizează potrivit 
prevederilor legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modifi-
cările ulterioare. Acţiunea în justiţie 
se introduce la Tribunalul Dâmbo-
viţa, la secţia de Contencios adminis-
trativ, Calea Bucureștilor, numărul 3, 
orașul Târgoviște. 7.Data transmiterii 
anunţului de către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: Anunţul va 
fi transmis spre publicare în data de 
19.01.2017, pentru a putea fi publicat 
în data de 20 ianuarie 2017.

l a)Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și de fax, adresa de e-mail: 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Aiud, județul Alba, locali-
tatea Aiud, cod: 515200, str.Cuza 
Vodă, nr.1, telefon: 0258.861.310, fax: 
0258.861.280, e-mail: office@aiud.ro, 
tehnic@aiud.ro. b) Hotărârea privind 

stabilirea modalității de gestiune: 
-HCL Aiud nr.37 din 24 februarie 
2016, privind aprobarea Studiului de 
Oportunitate pentru delegarea gesti-
unii serviciului de transport public 
local de persoane pe raza administra-
tiv-teritorială a municipiului Aiud și 
stabilirea modalității de delegare; 
-Ordinul nr.263 din 6 decembrie 
2007, privind aprobarea Norme-
lor-cadru privind modalitatea de 
atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor de transport 
public local. c)Aria teritorială, trasee, 
grup de trasee: Aria teritorială a 
Unității Administrativ-Teritoriale 
Municipiul Aiud. Traseele pe care se 
prestează serviciul sunt: Traseul nr.1: 
Aiud-Aiudul de Sus-Măgina 
-lungime traseu -9,5km; Traseul nr.2: 
Aiud-Ciumbrud-Sâncrai -lungime 
traseu -10,5 km; Traseul nr.3: 
Aiud-Ciumbrud -lungime traseu 
-6,6km; Traseul nr.4: Aiud-Gâm-
baș-Păgida -lungime traseu -8 km; 
Traseul nr.5: Aiud-Gârbova de 
Jos-Gârbovița-Gârbova de Sus 
-lungime traseu -17 km; Traseul nr. 6: 
Aiud-Gârbova de Jos -lungime 
traseu -7km; Traseul nr.7: Aiud-
Hepat -lungime traseu -3 km; Traseul 
nr. 8: Aiud-Gheorghe Doja -lungime 
traseu -2km; Traseul nr.9: Aiud-
Hotar 34 -lungime traseu -2km. d)
Serviciul/activitatea care urmează să 
fie prestat/ prestată / furnizat / furni-
zată /detaliat/ detaliată pe activități: 
Concesiunea serviciului public local 
de transport persoane prin curse 
regulate pe raza Unității Administra-
tiv-Teritoriale a Municipiului Aiud. 
e)Durata contractului de delegare a 
gestiunii: 72 luni, începând de la data 
atribuirii contractului. f)Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și de fax 
și adresa de e-mail ale biroului /
persoanei de la care se poate solicita 
documentația de delegare, precum și 
modalitățile de obținere a documen-
tației: Unitatea Administrativ-Terito-
r i a l ă  M u n i c i p i u l  A i u d , 
Compartiment Achiziții Publice, 
Investiții -Direcția Tehnică, locali-
tatea Aiud, județul Alba, cod: 
515200, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon: 
0258.861.310, interior: 39, fax: 
0258.861.280, e-mail: tehnic@aiud.ro, 
persoane de contact: Viorica Scro-
botă, Ovidiu Boancă. Documentația 
de atribuire a delegării se pune la 
dispoziția oricărei persoane intere-
sate care a înaintat o solicitare -scri-
soare de intenție, în mod gratuit, în 
una dintre următoarele modalități: a)
direct, nerestricționat, pe site-ul 
propriu, la adresa: http://www.aiud.
ro/Pagini/Concesiuni%20servicii.
aspx -Concesiunea serviciului public 
local de transport persoane; b)pe 
suport hârtie și/sau pe suport 
magnetic/optic prin e-mail: tehnic@
aiud.ro. Potrivit art.24 din Ordinul 
nr.263 din 6 decembrie 2007, 
privind aprobarea Norme-
lor-cadru privind modalitatea de 
atribuire a contractelor de dele-
gare a gestiunii serviciilor de 
transport public local, orice 
persoană interesată are dreptul de 
a solicita clarificări privind docu-
mentația de atribuire cu cel puțin 
15 zile înainte de expirarea terme-
nului-limită pentru depunerea 
ofertelor. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Municipiul Aiud 
are obligația să răspundă, în mod 
clar, complet și fără ambiguități, la 
orice clarificare solicitată, într-o 
perioadă care nu trebuie să depă-
șească 5 zile lucrătoare de la 
primirea unei astfel de solicitări. 
Răspunsul privind clarificările 
face parte integrantă din docu-
mentația de atribuire a contrac-
tului și va fi comunicat tuturor 
celor care au solicitat documen-
tația de atribuire. g)Dacă este 
cazul, costul și condițiile de plată 
în vederea obținerii documentaţiei 
de delegare: Nu este cazul. h)
Termenul-limită de depunere a 
ofertelor, data și ora, adresa la care 
se depun/transmit ofertele: 

08.03.2017, ora 14.00, Primăria 
Municipiului Aiud, localitatea Aiud, 
județul Alba, str.Cuza Vodă, nr.1, cod: 
515200. i)Data, ora și locul deschi-
derii ofertelor: 09.03.2017, ora 11.00, 
Primăria Municipiului Aiud, locali-
tatea Aiud, județul Alba, str.Cuza 
Vodă, nr.1, cod: 515200. j)Garanții 
solicitate: Garanția de participare 
-30.000Lei; Perioada de valabilitate a 
garanției de participare este de 120 
de zile. k)Durata de valabilitate a 
ofertei: Perioada de valabilitate a 
ofertei este de 120 de zile.  

PIERDERI  
l Pierdut Contract vanzare cumpa-
rare nr.280/1973, Popovici Magda-
lena. Il declar nul.

l IF Radacina Stana Pierdut certi-
ficat constatator nr. 2620/16 02 2009 
Legea 359/2004, emis de ORC 
Ialomita. Declar nul. 

l Piedut Atestat Profesional Trans-
port Marfa si Persoane, Atestat 
ADR, Card tahograf , eliberate de 
ARR Arad pentru Balas Ovidiu Ilie. 
Ie declar nule.

l SC "Alpin Sport Carpatic" SRL, 
CIF:RO25857226, declarăm pier-
dute următoarele acte: Cartea de 
Intervenţii și Registrul Special al 
casei de marcat Marca ORTECH, 
Model ABAC, Seria 465197.

l SC Idem Expert SRLD cu sediul 

in Sos.Stefan cel Mare nr.30, Bucu-
resti, Sector.2 avand CUI.34231247, 
declar pierdut certificat de inregis-
trare in scopuri de TVA. Declar nul. 

l SCP Botezatu și Asociații, cu sediul 
în str.Andrei Mureșanu nr.21, et.1, M, 
sector.1, București, 011841, CIF.
RO35494020, declară pierdut Regis-
trul de înregistrare a actelor juridice 
atestate de avocat. Îl declarăm nul.

l Pierdut acte de proprietate pe 
numele BUIA ALA-RALUCA 
asupra imobilului din B-dul.Ion 
Mihalache (fost Bd.1 Mai), nr.47, 
bl.16A, et.10, sc.A, ap.35, sector.1, 
București: contract de construire 
nr.2285/1 din 14.01.1985, încheiat cu 
ICVL; proces verbal FN din 
06.08.1986, încheiat cu ICVL; 
contract de împrumut nr.156988/84; 
230362/85; 170289/86 încheiat cu 
CEC, unitatea SCMB. Le declar 
nule.

l S.C. Agro Resources S.R.L. cu 
sediul social în judeţul Buzău, sat 
Ţintești, str. Vintila nr. 169, C.U.I. 
26144859, J10/777/2009, declară 
pierdut certificat de înregistrare seria 
B număr 2167278. Se declară nul.

l Societatea Rock Star Construct 
SRL cu sediul in Aleea Teisani 137 
A, Sector.1, Bucuresti avand CUI: 
RO22680005 declara pierdut si nul 
Certificatul cu numarul de ordine 
pentru casa de marcat Datecs 
MP-55L, eliberat de ANAF.

S-a stins din viață, 
după o lungă și 
grea suferință,     

Regizorul Artistic 
de Televiziune,    

VLAD BÂTCĂ.
Dumnezeu să-l Dumnezeu să-l 
odihnească în 

pace!
Înmormântarea Înmormântarea 

va avea loc Vineri 
20 Ianuarie 2017, 

ora 12.00, la 
Mănăstirea Cernica.

MARIA BÂTCĂ
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ANUNȚURI


