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OFERTE SERVICIU 
Academia Rom~n`-Filiala Ia[i, Institutul
de Filologie Rom~n` „A. Philippide” or-
ganizeaz`, în ziua de 24.09.2014, ora 12
:00, concurs pentru ocuparea postului
de cercet`tor [tiin]ific gradul II, în dome-
niul Filologie rom~n`, specializarea To-
ponimie. Concursul se va desf`[ura
conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în termen
de 30 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul Institutului. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de
la secretariatul institutului [i/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, tele-
fon: 0332/101 115. 

Academia Rom~n`-Filiala Ia[i, Institutul
de Filologie Rom~n` „A. Philippide” or-
ganizeaz`, în ziua de 24.09.2014, ora 8
:00, concurs pentru ocuparea postului
de cercet`tor [tiin]ific gradul II, în dome-
niul Filologie rom~n`, specializarea Lex-
icologie-lexicografie. Concursul se va
desf`[ura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de cerc-
etare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune în termen de 30 de zile de la
dat` public`rii anun]ului, la sediul Insti-
tutului. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la secretariatul institutului
[i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon: 0332/101 115.

Academia Rom~n`-Filiala Ia[i, Institu-
tul de Filologie Rom~n` „A. Philippide”
organizeaz`, în ziua de 25.09.2014, ora
14:00, concurs pentru ocuparea postu-
lui de cercet`tor [tiin]ific gradul III, cu
jum`tate de norm`, pe durata deter-
minat`, în domeniul Filologie rom~n`,
specializarea Istoria literaturii rom~ne.
Concursul se va desf`[ura conform
Legii 319/2003 privind Statutul person-
alului de cercetare-dezvoltare. Dosarul
de concurs se depune în termen de 30
de zile de la data public`rii anun]ului,
la sediul Institutului. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine de la secre-
tariatul institutului [i/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, telefon:
0332/101 115. 

Academia Rom~n`-Filiala Ia[i, Institutul
de Filologie Rom~n` „A. Philippide” or-
ganizeaz`, în ziua de 24.09.2014 2014, ora
16:00, concurs pentru ocuparea postu-
lui de cercet`tor [tiin]ific gradul II, în

domeniul Filologie rom~n`, spe-
cializarea Etnologie. Concursul se va
desf`[ura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de cerc-
etare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune în termen de 30 de zile de la
data public`rii anun]ului, la sediul Insti-
tutului. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la secretariatul institutului
[i/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon: 0332/101 115.

Academia Rom~n`-Filiala Ia[i, Institutul
de Filologie Rom~n` „A. Philippide” or-
ganizeaz`, în ziua de 25.09.2014 2014, ora
9:00, concurs pentru ocuparea postului
de cercet`tor [tiin]ific gradul III, în dome-
niul Filologie rom~n`, specializarea Et-
nologie. Concursul se va desf`[ura
conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în termen
de 30 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul Institutului. In-
forma]ii suplimentare se pot ob]ine de
la secretariatul institutului [i/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, tele-
fon: 0332/101 115. 

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria
caut` colaboratori, firme transport au-
torizate, PFA cu sprinter, dube, autoutili-
tar` prelat` 3.5t, sarcin` util` de la
1.000kg, capacitate de la 4 europale]i,
camioane 7,5t, 12t, pentru transport
marf` în UE. Obligatoriu [oferul s`
cunoasc` limba englez` sau german`,
nivel conversa]ional. Tel:
0 0 4 3 . 6 6 2 8 . 7 9 7 7 . 2 1 8 ,
tub.salzburg@exs.de, www.exs.de. 

PRESTåRI SERVICII
Acoperi[uri tabl` zincat`, cur`]at jghe-
aburi, vopsit tabla, mici repara]ii.
0722.722.743.

Acoperi[uri. Repara]ii, dulgherie jghe-
aburi, burlane, tabl` orice tip. Mansar-
dari. Reducere 40% 30.08.2014.
0724.716.882.

VÂNZåRI IMOBILE
T~rgovi[te, cartier ANL v~nd vil` 260 mp
construi]i, 2008, P+E, 700 mp teren,
48.000 euro, acte la zi. 0722230275

CITA}II 
Se citeaz` p~r~ta EFG New Europe Fund-
ing II. B.V. prin mandatar Pop Ciprian
jude]ul Maramure[, loc. Baia Mare, str.
Vasile Alecsandri, nr. 60, ap. 22, în
dosarul nr. 8479 /193 / 2012 al Judec`to-
riei Boto[ani, pentru termenul din
12.09.2014, în contradictoriu cu Galai
Paula Petronela [i cu S.C. Bancpost S.A.
sucursala Boto[ani pentru ac]iune în
constatarea caracterului abuziv al
clauzelor bancare.

DGRFP Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie, David
[tefan, cu domiciliul cunoscut \n sat
Buda, com. Braesti, jud. Ia[i este chemat
la Tribunalul Ia[i, Sec]ia a II-a Civil` - Fali-
ment, str. N. Gane, nr. 20A, jud. Ia[i în
ziua de 07.10.2014, camera 1, complet S4,
ora 09:00, în dosarul nr.
10763/99/2011/a1, \n calitate de p~r~t
pentru angajarea r`spunderii conform
art. 138 din Legea nr. 85/ 2006 în proces
cu Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice Ia[i, str. A. Panu, nr. 26, în calitate
de reclamant - creditor. 

DGRFP Ia[i. Administra]ia Jude]ean` a
Finan]elor Publice Ia[i. Cita]ie, Zlat Mar-
ius, cu domiciliul cunoscut ?n B~rlad, str.
Vasile P~rvan, nr. 80, bl. Z6, sc. A, et. 8,
ap. 54, jud. Vaslui este chemat la Tri-
bunalul Ia[i, Sec]ia a II-a Civil` - Faliment,
str. N. Gane, nr. 20A, jud. Ia[i în ziua de
09.09.2014, camera 1, complet S4, ora
09:00, în dosarul nr. 10762/99/2011/a1,
?n calitate de p~r~t pentru angajarea
r`spunderii conform art. 138 din Legea
nr. 85/ 2006 în proces cu Administra]ia
Jude]ean` a Finan]elor Publice Ia[i, str.
A. Panu, nr. 26, în calitate de reclamant -
creditor. 

Se citeaz` la Tribunalul Giurgiu-Sec]ia
Civil`, cu sediul în Mun.Giurgiu, Str.Epis-
copiei, nr.13, Jud.Giurgiu, numita
Mangeac Alina, domiciliat` în Comun`
Fr̀ ]e[ti, Jud.Giurgiu, în calitate de p~r~t`,
în dosarul civil nr.1177/122/2014, pentru
termenul de judecat` din data de
04.09.2014, ora 10.30, sala 5, în proces cu
DGASPC Giurgiu, fond- plasament. 

Niculescu Ilie Florin domiciliat în Ploie[ti,
str G~rlei nr 30, cheam` în judecat` la
Judec`toria Ploie[ti la data de 1.09.2014,
orele 8:30 în dosar 24134/281/2013 pe
p~r~ta Niculescu Margareta Georgiana,
obiect divor]. 

Se citeaz` numitele Dumitrache
Olimpia, Puia Maria la data de 15.09.2014
la tribunalul Prahova în dosar
9831/281/2012/A1 în calitate de p~r~te în
contradic]ie cu recurent reclamant Ghe-
orghe Ion.

LICITA}II 
Prim`ria Municipiului Piatra Neam]
anun]` organizarea licita]iei publice de-
schise în vederea: V~nz`rii bunului imo-
bil – teren intravilan, proprietatea
privat` a municipiului Piatra Neam], în
suprafa]` de 157 mp, situat în str. Dim-
itrie Leonida nr.66. Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 31.683 lei conform HCL
nr. 195 din 31.07.2014; V~nz`rii bunului
imobil – teren intravilan, proprietatea
privat` a municipiului Piatr` Neam], în
suprafa]` de 202 mp., situat în str.
D`rm`nesti nr.105. Pre]ul de pornire la
licita]ie este de 28.735 lei conform HCL
nr. 195 din 31.07.2014; Licita]ia va avea loc
în data de 10 septembrie 2014, ora 16,30,
la sala de [edin]e a Prim`riei municipiu-
lui Piatra Neam], cu sediul în str. [tefan
cel Mare nr.6-8. Înscrierile [i depunerea
ofertelor se fac p~n` la data de 9 sep-
tembrie 2014, ora 16,30. inclusiv, la
Prim`ria municipiului Piatra Neam], str.
[tefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Rela]ii cu
Publicul , Ghi[eul Serviciului Patrimoniu,
Autoriz`ri [i Transport zilnic între orele
8,00-16,30, unde se poate achizi]iona [i
documenta]ia licita]iei. Rela]ii supli-
mentare la telefon 218991, interior 122 ,
zilnic între orele 8,00-16,30. 

Regia Autonom` Pentru Activit`]i Nu-
cleare-în reorganizare judiciar`, cu sediul
în Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae
Iorga nr. 1, organizeaz`, licita]ie public`
deschis` cu strigare av~nd ca obiect
închiriere active/spa]ii pretabile
desf`[ur`rii de activit`]i comerciale
dup` cum urmeaz`: Activ ”Sediu admin-
istrativ+anexe+teren” situat în Aleea
Crizantemelor, nr. 7, municipiul Drobeta
Turnu Severin, constituit din :Garaj (mag-
azie) 83,24 m.p.; Cl`dire administrativ`
233,76 m.p.; Strung`rie 78,40 m.p.;
Anex` (magazie) 26,56 m.p.;Teren
2.045,00 m.p. Pre]ul de pornire al
licita]iei este de 1.900,00 euro/luna pen-
tru întreg activ, exclusiv t.v.a. Spa]ii
pretabile desf`[ur`rii de activit`]i com-
erciale existente în cl`dirile Punctelor ter-
mice dup` cum urmeaz`: P.T. 2 Topolnitei

9 bis-16,60 m.p; P.T. 9 Br~ncoveanu 172-
23,56 m.p; P.T. 32 Orly 43-40,37 m.p; P.T. 35
Aleea Castanilor 1-44,05 m.p; P.T. 29
Aleea Crizantemelor 5-26,32 m.p; P.T. 25
Moldovei 3 bis-40,00 m.p.; P.T. 13 B`ile
Rom~ne 2-34,09 m.p.; P.T. 58 T.
Vladimirescu 5-31,16 m.p.; P.T. 27 M Gu[i]`
2-128,14 m.p.; P.T. 60 Calomfirescu 1 bis-
39,33 m.p.; P.T. 66 Mihai Kog`lniceanu 2
bis-64,40 m.p.; P.T. 24 Cri[ana-20,16
m.p.Pre]ul de pornire al licita]iei este de
10,00 euro / m.p., exclusiv t.v.a. Licita]ia
va avea loc la sediul Regiei Autonome
pentru Activit`]i Nucleare în data de
28.08.2014, orele 12,00.Taxa de partici-
pare la licita]ie este de 100,00 lei (ner-
ambursabil`) [i se achita la casieria
unit`]ii p~n` la ora deschiderii licita]iei,
împreun` cu taxa de garan]ie participare
la licita]ie, în procent de 10 % din val-
oarea op]iunilor [i care se restituie în caz
de neadjudecare.Pentru vizionarea
spa]iilor [i informa]ii despre spa]iile în
cauza se pot ob]ine de la Domnul IOR-
DACHE Ion – [ef Sec]ie termoficare tele-
fon 0723659103. 

MATRIMONIALE
Pensionar, 59 ani, 1.65m, 80kg, Ploie[ti,
apartament, zodiac pe[ti, doresc ,
doamn` 55-60 ani, zodie de ap`.
0344.809.426. 0725.951.689.

PIERDERI 
SC Mineral Exchim SRL cu sediul în Co-
muna Poiana C~mpina, Sat Poiana
C~mpina nr 179A, Prahova, declare` pier-
dut certificatul constatator nr
510506/22.03.2012, J29/952/1999; CIF
RO12492870. Îl declar`m nul. 

Pierdut Certificat Constatator nr.505072
din 21.03.2012 apar]in~nd SC Corporate
Insurance Agent de Asigurare SRL
Com.Horia. Se declar` nul. 

Pierdut proces verbal predare-primire
recep]ie din 11.02.1975, pe numele Car-
jaru Ana [i Carjaru Gheorghe. Îl declar
nul.

Pierdut Atestat transport marf`, pe nu-
mele DOBRIN ION-din Ruc`r (Arge[), eli-
berat de A.R.R. Arge[. Se declar` nul. 

Pierdut licen]e de utilizare a frecven]elor
radio ”Veterinarul” [i ”Holda 1” cu nr.
MM-NAV eliberate în anul 2007 de c`tre
Autoritatea Na]ional` pentru Adminis-
trare [i Reglementare în Comunica]ii Bu-

cure[ti, pe numele: Direc]ia Sanitar Vet-
erinar` pentru Siguran]a Alimentelor
Tulcea.

Pierdut certificat de preg`tire profe-
sional` a conduc`torului auto, pe nu-
mele Stoica Alin Mihai, eliberat la data
de 26.07.2012, de ARR.

COMEMORåRI
Mar]i, 19 august 2014, a încetat din via]`
Dumitru Cr`ciunescu (1958-2014). Profe-
sorul Dumitru Cr`ciunescu s-a bucurat
de respectul public al comunit`]ii
vâlcene ca fondator al companiei Diana
[i pentru ac]iunile sale filantropice, pen-
tru spiritul lui comunicativ [i prietenos.
Înmormântarea va avea loc joi, 21 august
2014, ora 12:00, la Schitul Troianu din
Râmnicu Vâlcea. Dumnezeu s`-l odih-
neasc` în pace! (familia Dumitru
Cr`ciunescu).

.

Azi, 20 august a.c.se împlinesc [apte ani
de c~nd dragul [i nepre]uitul nostru
frate, Dan Mandache, s-a stins, sup`rat
pe lume [i via]`, într-un spital din Ploie[ti,
iar durerea mamei noastre, Dan Ioana, a
fost [i mai mare c`ci î[i îngropa al treilea
copil, din cei nou ,̀ pe care i-a d`ruit Dum-
nezeu [i tat`l nostru, Dan Iancu. 

A fost înmorm~ntat al`turi de tat`, de
Maria [i Barbu,în cimitirul din comuna
Valea M`cri[ului, jude]ul Ialomi]a, unde,
apoi, i-a urmat [i mama noastr` la 03
martie 2013. 

Dumnezeu s` îi odihneasc` în pace [i s`
îi treac` în corturile drep]ilor. 

Familia: Ioan, Elionora, Niculae,
Lauren]iu, Vasile [i Elisabeta, cu copiii lor.

Publicitate


