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OFERTE SERVICIU
l Firmă specializată angajează 
alpinişti utilitari, cu atestat 
profesional, venituri motivante 
2.000-3.500 Lei. 0788.397.223

l Universitatea Naţională de 
Arte din Bucureşti anunţă scoa-
terea la concurs: 1 post de model 
(învăţământ); 1 post adminis-
trator financiar (economist). 
P e r i o a d a  d e  î n s c r i e r e 
23.03.2016-04.04.2016. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l : 
021.312.72.84 

l Institutul Naţional de Statis-
tică organizează concurs pentru 
ocuparea unor funcţii publice 
de execuţie vacante. Concursul 
se organizează la sediul I.N.S. 
din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, 
sector 5,  în data de 26 aprilie 
2016, ora 10:00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în termen de 20 
de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul I.N.S.. 
Dosarul de înscriere trebuie să 
conţină obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr.611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici. Condiţiile de parti-
cipare la concurs aprobate şi 
bibliografia stabilită se afişează 
la sediul şi pe site-ul I.N.S. 
(www.insse.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
I . N . S .  ş i  l a  t e l e f o n 
(021)317.77.82

l Primăria Sectorului 6 organi-
zează: -concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacantă: 
•1 post Şef serviciu– Serviciul 
Achiziţii Publice– Direcţia 
Generală Investiţii; -Concurs/ 
examen de promovare pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
conducere vacante: •1 post Şef 
serviciu- Serviciul Online şi 
Sisteme Informatice; •1 post Şef 
serviciu- Serviciul Activităţi 
Comerciale ;  •1  post  Şef 
serviciu- Serviciul Cadastru 
Fond Funciar. Concursul se 

organizează la sediul Primăriei 
Sectorului  6  în  data  de 
25.04.2016, orele 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei Sectorului 6 şi 
trebuie să conţină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute 
la art. 49 în cazul concursului de 
recrutare precum şi documen-
tele prevăzute la art. 143 în 
cazul concursului de promovare 
din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Primăriei Sectorului 6 www .
primarie6.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
Primăriei Sectorului 6 - Servi-
ciul Managementul Resurselor 
Umane şi la nr. de telefon 
0376.204.437.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de secretar al 
comunei Moacşa,  judeţul 
Covasna. Concursul se organi-
zează la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici, în 
data de 25 aprilie 2016, ora 
10.00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
ri lor Publici .  Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modi-
ficată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi 
la nr. de telefon: 0374.112.726.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de  director  
– Direcţia politica medicamen-
tului şi a dispozitivelor medi-
cale, din cadrul Ministerului 
Sănătăţii. Concursul se organi-
zează la sediul Agenției Națio-
nale a Funcționarilor Publici, în 
data de 26 aprilie 2016, ora 
10.00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de 
la data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Agenției Naționale a Funcționa-
ri lor Publici .  Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 
49 din H.G. nr. 611/2008, modi-
ficată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale a Funcţiona-
rilor Publici www.anfp.gov.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţio-
nale a Funcţionarilor Publici şi 
la nr. de telefon: 0374.112.726.

l Primăria Oraşului Sărmaşu, 
judeţul Mureş, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual 
vacante: -Muncitor calificat II 
-Compartiment construcţii, 
gospodărire. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei 
oraşului Sărmaşu, în data de 12 
aprilie 2016, ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei oraşului Sărmaşu. Condiţii 
generale: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.3 din 
Legea nr.286/2011 cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: Pentru postul 
de muncitor calificat II: -Studii 
medii/profesionale; -Certificat 
de calificare în meseriile: lăcătuş 
mecanic, instalator, electrician, 
sudor, frezor, strungar, bobinator 
sau sculer matriţer; -Experienţă 
-minim 1 an în specialitatea 
studiilor absolvite. Bibliografia, 
actele solicitate candidaţilor 
pentru dosarul de înscriere se 
afişează la sediul Primăriei 
oraşului Sărmaşu şi pe pagina 
de internet a Consiliului Local 
al oraşului Sărmaşu: http://
www.sarmasu.ro; informaţii: la 
telefon: 0265.421.855.

l Comuna Lozna, judeţul Boto-
şani, identificată prin CÎF 
15676389, organizează la sediul 
Primăriei comunei Lozna, 
concurs pentru ocuparea pentru 
perioadă nedeterminată a func-
ţiei contractuale vacante de: Şef 
Serviciu Voluntar pentru Situ-
aţii de Urgenţă din subordi-
narea Consiliului Local al 
comunei Lozna, judeţul Boto-
şani. Condiţii de participare: 1. 
Condiţiile prevăzute la art. 3 din 
H.G. nr. 286/2011; 2. Studii 
necesare: absolvent al învăţă-
mântului liceal respectiv studii 
medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; 3. 
Domiciliul stabil în comuna 
Lozna, judeţul Botoşani; 4. 
Atestat cadru tehnic P.S.I. sau 
orice document din care să 
rezulte că deţine această 
profesie sau este în curs de obţi-
nere; 5. Cunoştinţe operare pe 
calculator :  Word,  Excel , 
Internet; 6. Permis de conducere 
categoria B. Concursul se va 
desfăşura astfel: -depunerea 
dosarelor: în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunţului: -selecţia dosarelor: în 
termen de 2 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depu-
nere a dosarelor; -proba scrisă- 
în data de 20 Aprilie 2016, orele 
10.00; -proba practică în data de 
20 Aprilie 2016, orele 12.00; 
-interviul -conform prevederilor 
art. 24, alin. 5 din H.G. nr. 
286/2011. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul 
Comunei Lozna, judeţul Boto-
şani şi la telefon +40231626481.

l Liceul Tehnologic Râşnov, 
CIF 29413145, cu sediul în loca-
litatea Râşnov, str.Republicii, 
nr.29, judeţul Braşov, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, 
de: -bibliotecar: 0,5 posturi, 

conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
-25.04.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de -26.04.2016, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare în 
filologie absolvite cu examen de 
licență; -cunoşterea cel puțin a 
unei limbi de circulație interna-
țională: engleză, franceză, 
spaniolă, germană -dovedită 
prin acte de licență; -studii de 
specialitate în Comunicare şi 
Relații publice; -vechime cu 
studii superioare minim 4 ani. 
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 Liceului Tehno-
logic Râşnov, str.Republicii, 
nr.29, Râşnov, serv.Secretariat. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceului Tehnologic Râşnov, str.
Republicii, nr.29, Râşnov, serv.
Secretariat ,  persoană de 
contact: Dudulean Cristian, 
telefon: 0723.248.431, fax: 
0268.231.883, E-mail: lice-
ulrasnov@yahoo.com

l Primăria Petrova, cu sediul în 
localitatea Petrova, str.Princi-
pală, nr.792, judeţul Mara-
mureş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -1 post 
muncitor întreţinere, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 14.04.2016,  ora 
11.00; -Proba practică în data de 
15.04.2016, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; 
-are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; -studii 
gimnaziale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -calificare 
profesională; -vechime (nu e 
cazul). 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 Primă-
riei Petrova. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei Petrova, 
persoană de contact: Petrovai 
I o n - P r i m a r ,  t e l e f o n : 
0262.363.130, fax: 0262.363.201, 
E-mail: primariapetrova@
yahoo.com.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Argeş, cu sediul în Piteşti, Bd. 
Republicii nr.11, scoate la 
concurs, în data de 26.04.2016, 
ora 10:00, (proba scrisă) la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesi-
onal principal– Punct de Lucru 
Mioveni. 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 echiva-
lentă; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 

ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Argeş.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Braşov, cu sediul în Braşov, Str. 
Lunga nr.1A, scoate la concurs, 
în data de 26.04.2016, ora 10:00, 
(proba scrisă) la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consi-
lier, grad profesional asistent– 
compartiment Analiza Pieţei 
Muncii, Programe de Ocupare şi 
Implementare Măsuri Active. 
Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Braşov.

l Agenţia Municipală pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, Sector 5, Str. Spătaru 
Preda nr.12, scoate la concurs, 
în data de 26.04.2016, ora 
10:00, (proba scrisă) la sediul 
agenţiei, următoarele posturi 
vacante: 1. Consilier, grad 
profesional superior -Serviciul 
Analiza Pieţei Muncii, For- 
mare Profesională şi Economie 
Socială. 2. Expert, grad profe-
sional superior - Serviciul 
Analiza Pieţei Muncii, For- 
mare Profesională şi Economie 
Socială. 3. Expert, grad profe-
s ional  super ior-Servic iul 
Control, Îndeplinirea Măsu-
rilor Asiguratorii şi Executare 
Silită a Debitelor. Condiţii 
specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, serio-
zitate; Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AMOFM Bucureşti.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str.
George Coşbuc nr. 2, scoate la 
concurs, în data de 06.04.2016, 
ora 10:00, (proba scrisă) la 
sediul agenţiei, următoarele 
posturi temporar vacante: 1. 
Consilier, grad profesional supe-
rior –Compartiment Monitori-
zare Proiecte Finanţate din 
FSE, Informatică şi Manage-
mentul Bazelor de date. 2. 
Inspector, grad profesional 
super ior  –Compart iment 
Resurse Umane, Salarizare, 
Comunicare şi Secretariatul 
Cons i l iu lu i  Consu l ta t iv. 
Condiţii specifice de participare 
la concursurile pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie 
temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 8 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Cluj.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str.
George Coşbuc nr. 2, , scoate la 
concurs, în data de 26.04.2016, 
ora 10:00, (proba scrisă) la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesi-
onal principal–Biroul Relaţii cu 
Angajator i i  ş i  Economie 
Socială. Condiţii specifice de 
participare la concursurile 
pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante: 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. 
Serviciul Fiscal Orășenesc 
Slănic.  Biroul Co lectare 
Executare Silită. S.F.O. Slănic 
anunță organizarea licitației la 
sediul din strada 23 August, 
nr. 13, oraș Slănic, jud. 
Prahova, privind vânzarea: - 
Autoturism Renault LBR7/ 
Clio, serie șasiu VF1LBR7CF33
0 2 6 6 1 9 ,  a l b a s t r u ,  a n 
fabricație 2004, combustibil 
motorină, capacitate cilindrică 
1461 cmc, prețul de pornire al 
licitației este 2800 lei, exclusiv 
TVA, în data de 18.04.2016, 
ora 10.00. Anunțul nr. 4500 
din 21.03.2016 poate fi 
consultat la sediul organului 
fiscal, la primărie și pe site 
ANAF(licitatii). Pentru date 
suplimentare privind condițiile 
de part ic ipare ș i  acte le 
necesa re  l a  depunerea 
ofertelor puteți apela nr. de 
t e l e f o n  0 2 4 4 . 2 4 0 9 7 6 , 
persoană de contact Buzea 
R a d u .  D a t a  a fi ș ă r i i : 
23.03.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
C o m p a r t i m e n t  d e 
Comunicare, Relații Publice și 
M a s s – M e d i a .  N r . 
164/16.03.2016. Anunț . 
Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice – Ploiești, 
cu sediul în Ploiești, str. Aurel 
Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, 
telefon 0244/ 407710, fax 
0244/ 593906, organizează în 
ziua de 29.03.2016, orele 
12.00, licitație deschisă cu 
strigare în vederea încheierii 
Acordului – Cadru privind: 
Cedarea dreptului de folosință 
(închiriere) a unui spațiu de 
4,32 mp pentru activități de 
copiere la DGRFP - Ploiești - 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. 
Detali i le privind l icitaț ia 
publică cu strigare se găsesc 
la adresa: https://static.anaf.
ro/static/30/Ploiesti/2016031
6114542_4642licitatie%20in
chiriere.pdf
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Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AjOFM Cluj.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str.
George Coşbuc nr.2, scoate la 
concurs, în data de 26.04.2016, 
ora 10:00, (proba scrisă) la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesi-
onal asistent–Punct de Lucru 
Câmpia Turzii. Condiţii speci-
fice de participare la concursu-
rile pentru ocuparea funcţiilor 
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; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Înscrierile se fac în termen 
de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Cluj.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Covasna, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, Bd. Gen. Grigore 
Bălan nr.14, scoate la concurs, 
în data de  26.04.2016 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, urmă-
torul post vacant: 1. Inspector, 
grad profesional asistent–
Centrul de Formare. Condiţii 
specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate –studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-

lentă; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 an; 
Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point,Inter-
net-nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adap-
tare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Înscrie-
rile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Covasna.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Dâmboviţa, cu sediul în Târgo-
vişte, Str. Tudor Vladimirescu 
Nr.1 A, scoate la concurs, în 
data de  26.04.2016, ora 10:00 
(proba scrisă), la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: 1. Consi-
lier, grad profesional superior- 
Agenţia Locală Târgovişte. 
Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speci-
l itatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet; Iniţiativă 
şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Dâmboviţa.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Mehedinţi, cu sediul în Drobeta 
Turnu Severin, Bd. Carol I, 
Nr.3, scoate la concurs, în data 
de 26.04.2016, ora 10:00, (proba 
scrisă) la sediul agenţiei, urmă-
toarele posturi vacante: 1. 
Consilier, grad profesional asis-
tent–Agenţia Locală Drobeta 
Turnu Severin. Condiţii speci-
fice de participare la concursu-
rile 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; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 
Point, Internet – nivel mediu; 

Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; 2. Referent, grad profesi-
o n a l  s u p e r i o r – S e r v i c i u l 
Administrare Buget. Condiţii 
specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de  bacalaureat ; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Mehedinţi.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Timiş, cu sediul în Timişoara, 
bd. Republicii nr.21, scoate la 
concurs, în data de 26.04.2016, 
ora 10:00, (proba scrisă) la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant: 1. Inspector, grad profe-
sional principal –Compartiment 
Economie Socială. Condiţii 
specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Timiş.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Vâlcea, cu sediul în Râmnicu 
Vâlcea, bd.Dacia, Nr. 8, Bl. 
Transcozia, sc.B scoate la 
concurs, în data de 26.04.2016, 
ora 10:00, (proba scrisă) la 
sediul agenţiei, următorul post 
vacant: 1. Consilier, grad profe-
sional principal –Compartiment 
Economie Socială. Condiţii 
specifice de participare la 
concursurile pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime minimă în speci-
alitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 
ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, 
Internet – nivel mediu; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; 

Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Vâlcea.

l Unitatea Militară 02477 
Braşov, organizează concurs 
pentru ocuparea a 4 (patru) 
posturi  de personal civil 
contractual pe perioadă nede-
terminată, vacante, astfel: - 1 
post de director gr. I, de condu-
cere, prevăzut cu studii superi-
oare de licență, cu vechimea de 
minim 12 ani de activitate 
managerială în domeniul 
cultural, la structura Complexul 
cultural şi asistență socială nr.3 
a Unității Militare 02477, dislo-
cată în municipiul Alba-Iulia; -1 
post de expert debutant, de 
execuție, prevăzut cu studii 
superioare de licență, fără 
vechime în specialitatea studi-
ilor, la compartimentul Achiziții 
publice al Unității Militare 
02477, dislocată în municipiul 
Braşov; -1 post de contabil IA, 
de execuție, cu vechime de 
minim 6 ani şi 6 luni în dome-
niul financiar- contabil, la struc-
tura Contabil şef a Unității 
Militare 02477, dislocată în 
municipiul Braşov; -1 post de 
funcționar, de execuție, cu 
vechime în muncă de minim 6 
luni, la structura Complexul 
cultural şi asistență socială nr. 3 
a Unității Militare 02477, dislo-
cată în municipiul Alba-Iulia. 
Concursul se desfăşoară la 
sediul Unității Militare 02477 
din municipiul Braşov, str. 
Mureşenilor nr.29, după urmă-
torul calendar: 1. Dosarele de 
concurs se depun până la data 
de 06.04.2016, ora 15:00; 2. 
Proba scrisă se desfăşoară în 
data de 14.04.2016, în intervalul 
orar 10:30-13:30; 3. Proba 
interviu se desfăşoară în data de 
20.04.2016 începând cu ora 
10:00. Informații suplimentare 
se pot obține la sediul U.M. 
02477 Braşov, str. Mureşenilor 
nr.29, tel: 0268/419309, int. 108.

DISPARIȚII

Cetăţean Kuweitian dispărut. 
Oferim recompensă 100.000 
E u r o .  0 7 4 2 . 4 6 7 . 9 4 0 / 
0730.375.964

CITAȚII  
l State Nicolae citează pe State 
Mariana, în calitatea de pârâtă, 
în 22.04.2016, la Judecătoria 
R m  Vâ l c e a ,  d o s  n r . 
9331/288/2015, în proces de 
divorț. 

l Muraru Delu Ovidiu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Municipiul Dorohoi, Aleea 
Ghiocelului, nr. 6, bl. A3, ap. 3, 

judeţul Botoşani, este citat în 
calitate de intimat în dosarul nr. 
1677/222/2015, având ca obiect 
cerere de valoare redusă, la 
Tribunalul Botoşani, pentru 
termenul de judecată din data 
de 12.04.2016, complet CA1_
PROF, orele 8.30, în contradic-
toriu cu S.C. Nova Apaserv S.A. 
Botoşani.

l Se citează Susanne Klenk la 
Judecătoria Roşiorii de Vede, 
str. Mărăşeşti, nr. 52, judeţul 
Teleorman, ora 8:30 în data de 
30.03.2016 în dosarul nr. 
1049/292/2014 - partaj cu Bucur 
Ali-Izi şi alţii.

l Se citează (este chemată) 
pârâta Lixandru Daniela, în 
dosarul nr. 2591/205/2015, cu 
termen de judecată fixat la data 
de 19.04.2016. Complet C1, ora 
8,30, la Judecătoria Câmpu-
lung, jud. Argeş, având ca obiect 
divorţ, în contradictoriu cu 
Lixandru Vasile.

l Se citează în dosar nr. 
2447/278/2011*, la Judecătoria 
Petroşani numiţii Pop Ianoş 
Ştefan, Bocănici Hermina, Belu 
Editha, în data de 30.03.2016, în 
proces cu reclamanţii Negoi 
Alin Lucian şi Negoi Nicoleta, 
pentru partaj judiciar.

l Numitul Ştefan Ştefan-Lu-
cian, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti, Sector 2, B-dul Carol 
I, nr.50, Et.6, Ap.22, este chemat 
în ziua de 18.04.2016, ora 8:30 la 
Judecătoria Sector 2 Bucureşti, 
cu sediul în Bucureşti, Bd.
Unirii, nr.37, Sector 3, camera 
121, Completul Complet 6 (C3 
-luni), în calitate de Pârât în 
Dosarul nr. 32778/300/2015, în 
proces cu Iacob Naturel Crina 
Magdalena în calitate de Recla-
mant, hotărâre care sa țină loc 
de act autentic.

l Numitul Ştefan Viorel, cu 
ultimul domiciliu în Ştefăneştii 
de Jos, Jud.Ilfov, este chemat în 

ziua de 18.04.2016, ora 8:30 la 
Judecătoria Sector 2 Bucureşti, 
cu sediul în Bucureşti, Bd.
Unirii, nr.37, Sector 3, camera 
121, Completul Complet 6 (C3 
-luni), în calitate de Pârât în 
Dosarul nr. 32778/300/2015 , în 
proces cu Iacob Naturel Crina 
Magdalena în calitate de Recla-
mant, hotărâre care sa țină loc 
de act autentic.

l Se citează la Judecătoria 
Marghita pentru data de 12 
a p r i l i e  2 0 1 6 ,  o r a  9 : 0 0 , 
numitul  Banyanszki Miklos, 
născut la 24 august 1942, 
comuna Petrova județul Mara-
mureş, părinți Laszlo şi Ana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Cheț nr. 237 județul 
B i h o r,   î n  d o s a r u l  n r. 
2294/255/2015 al  Judecătoriei 
Marghita, având ca obiect 
declararea judecătorească a 
morții acestuia la cererea lui 
Maghiar  Gheorghe reclamant.

l Dregan Miklos si sotia 
născută Dregan Mariska, 
Dregan Gavrila si sotia Dregan 
Paraschiva, Popa Nasztaszia, 
Popa Dumitru, Popa Todorika, 
Popa Victoria sotia lui Kicsinas 
Simion, Popa Gyorgy, Popa 
Vazul, Popa Danja, toţi cu 
domiciliul necunoscut, sunt 
citaţi la Judecătoria Turda in 
data de 09.05.2016, ora-08.30, 
sala 1, in Dosar 4555/328/2015.

DIVERSE  
l S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul “Lucrări privind 
punerea în siguranţă - traver-
sare aeriană Valea Şerpilor cu 
conductele de transport gaze 
naturale Ø24”,  Ø 28” Şinca - 
Paltin, Ø 20 ½” STC Şinca - 
Stâlp 89, în zona Şinca Noua”, 
propus a fi amplasat în Comună 
Şinca Noua, extravilan, Judeţul 
Braşov. Informaţiile privind 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. 
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunţ licitaţie valorificare 
bunuri confiscate devenite proprietate de stat. Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
şoseaua Bucureşti, nr. 12, organizează în data de 31.03.2016, 
orele 14:00, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Giurgiu, licitaţie deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 
1. Baracă din lemn (PAL melaminat), suprafaţa 16,60 mp, la 
preţul de 8.400,00 lei, inclusiv TVA; 2. Baracă metalică din tablă 
neagră vopsită, suprafaţa 30 mp, la preţul de 2.640,00 lei. 
Participanţii la licitaţie vor prezenta până la data de 31.03.2016, 
orele 12:00, următoarele: - cerere de înscriere la licitaţie; - 
dovada plăţii taxei de participare la licitaţie, reprezentând 10% 
din preţul de pornire a licitaţiei; - împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română copie după certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; - pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română şi 
legalizat; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; - pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport 
sau carte de identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, respectiv certificat de 
atestare fiscală eliberat de Administraţia fiscală teritorială şi 
certificat de atestare fiscală emis de Administraţia publică locală 
(în original). Pasul de licitaţie este de 50 lei. Garanţia de 
participare la licitaţie se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu nr. 
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria municipiu-
lui Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul A.J.F.P. Giurgiu - Compartimentul 
Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului, telefon 0246/216705 
- interior 138.
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proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorităţii compe-
tente pentru Protecţia Mediului 
Braşov, str. Politehnicii, nr.3, în 
zilele de luni-joi între orele 
8-16.30 şi vineri între orele 8-14. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autori-
tă ţ i i  competente  pentru 
Protecţia Mediului Braşov.

l Activ Insolv SPRL Rm. 
Valcea, str. Ferdinand nr. 34, 
administrator judiciar al SC 
Remat Valcea S.A, Cod de iden-
tificare fiscală 1473503, număr 
de ordine în registrul comer-
ţului: J38/122/1991 cu sediul 
social în Comuna Bujoreni, Sat 
Bujoreni nr. 109, jud. Vâlcea, 
prin sentinta nr. 266/18.02.2016 
pronunţată in dosarul nr. 
331/90/2016 de Tribunalul 
Vâlcea. Termene: 31.03.2016 
termenul pentru înregistrarea 
cererilor de admitere a crean-
ţelor; 14.04.2016 termenul de 
verificare a creanţelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creanţe; 
05.05.2016 termenul pentru  
afisarea tabelului definitiv de 
creanţe. Se notifica faptul ca 
prima adunare a creditorilor va 
avea loc in data de 21.04.2016, 
ora 13,00 la sediul lichidatorului 
judiciar si convoacă creditorii. 
Informatii suplimentare la tel. 
0350414880,  0743050727, 
0742307351.

l SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentată prin 
asociat coordonator Liscan 

Aurel, în calitate de adminis-
trator judiciar al Interland 
Broker de Asigurare SRL 
desemnat prin hotărârea civilă  
d in  data  de  18 .03 .2016 , 
pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă 
în dosar nr. 1691/3/2016, noti-
ficã deschiderea procedurii 
insolventei prevăzută de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Interland 
Broker de Asigurare SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Sectorul 6, 
str. Cernişoara, nr. 41, bl. O11, 
sc.  B, et .  2,  ap.  71,  CUI 
25847702, nr. de ordine în 
r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J40/8492/2009. Persoanele 
fizice şi juridice care înregis-
trează un drept de creanţa 
împotriva Interland Broker de 
Asigurare SRL vor formula 
declaraţie de creanţa care va fi 
înregistrată la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 
1691/3/2016, în următoarele 
condiţii: a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra 
averii debitorulu 03.05.2016; b) 
termenul de verificare a crean-
ţelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preli-
minar de creanţe 24.05.2016; c) 
termenul pentru întocmirea  şi 
afişarea tabelului definitiv la 
14.06.2016; d) data primei 
şedinţe a adunării generale a 
creditorilor 30.05.2016 ora 
14.00; e) adunarea generală a 
a s o c i a ţ i l o r  l a  d a t a  d e 
04.04.2016, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

 ADUNĂRI GENERALE  
l Preşedintele Asociaţiei 
Grupul de Acţiune Locală Coli-
nele Olteniei, dl.Drăguşin Ionuţ 
Teodor, convoacă membrii 
asociaţiei pentru adunare gene-
rală ordinară la data de 
30.03.2016, ora 10.00, la sediul 
Consiliului Judeţean Dolj- 
Craiova, Palatul Administrativ, 
Strada Unirii, nr.19, având 
următoarea ordine de zi: 
Pct.1.Aprobarea retragerii şi 
excluderii privind membrii ai 
asociaţiei, conform propunerii 
Consiliului Director. Pct.2.Apro-
barea cererilor de acceptare de 
noi  membri  în asociaţie , 
conform propunerii Consiliului 
Director. Pct.3.Discutarea şi 
aprobarea Strategiei de Dezvol-
tare Locală a Asociaţiei Grupul 
de Acţiune Locală Colinele 
Olteniei din cadrul Măsurii 19 
Dezvoltare Locală LEADER- 
Programul Naţional de Dezvol-
t a r e  R u r a l ă  2 0 1 4 - 2 0 2 0 . 
Pct.4.Aprobarea măsurilor 
impuse de Strategia de Dezvol-
tare a Asociaţiei Grupul de 
Acţiune Locală Colinele Olteniei 
din cadrul Măsurii 19 Dezvol-
t a r e  L o c a l ă  L E A D E R - 
P r o g r a m u l  N a ţ i o n a l  d e 
Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
Pct.5.Prezentarea bilanţului 
contabil al GAL Colinele Olte-
niei pentru anul 2015 şi descăr-
carea de gestiune a organelor de 
conducere.  Pct.6.Diverse. 
Pentru informaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la sediul asocia-
tiei sau la telefon: 0727.39.29.53.

LICITAȚII  
l Anunţ privind licitaţia 
publică organizată de Primăria 
Comunei Mihăeşti, judeţul 
Argeş.  Primăria comunei 
Mihăeşti, jud.Argeş, organi-
zează licitaţie publică cu stri-
gare în vederea vânzării unui 
imobil situat în aceeaşi locali-
tate, compus din 535m.p. teren, 
pe care sunt amplasate o 
construcţie formată din trei 
camere şi hol, construită din 
cărămidă, cu planşeu din şipci şi 
o magazie din bolţari, cu 
planşeu de beton. Imobilul apar-
ţine comunei Mihăeşti, inventa-
r iat  în  domeniul  pr ivat , 
administrat de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
Licitaţia se va desfăşura în data 
de 25.04.2016, ora 12.00, la 
sediul Primăriei comunei 
Mihăeşti, jud.Argeş. Procedura 
de derulare a licitaţiei şi docu-
mentele necesare pentru partici-
pare sunt prevăzute în caietul 
de sarcini şi în instrucţiunile 
pentru participanţi. Caietul de 
sarcini şi instrucţiunile pentru 
participanţi pot fi ridicate 
contra cost de la Primăria 
comunei Mihăeşti, începând cu 
data apariţiei prezentului anunţ 
publicitar. Înscrierea la licitaţie 
se va face până în ziua lucră-
toare anterioară datei desfăşu-
rării licitaţiei, între orele 
9.00-14.00, la Primăria comunei 
Mihăeşti, jud. Argeş. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefonul nr. 0248.560.002, zilnic 
între orele 9.00-14.00. 

l Anunţ  de  part ic ipare 
privind delegarea gestiunii 
serviciilor comunitare de utili-
tati publice- negociere directă. 
1.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon şi de fax, adresa de 
e-mail  ale  delegatarului : 
Primăria Comunei Davideşti, 
j u d e ţ u l  A r g e ş ,  t e l e f o n /
fax /0248 /298024 ,  e -mai l 
primaria_davidesti@yahoo.
com. 2. Hotărârea privind 
stabi l i rea  modal i tăţ i i  de 
gestiune: Hotărârea Consiliului 
Local nr.33/26 octombrie 2015 
privind aprobarea documenta-
ţiei pentru delegarea gestiunii 
serviciului public de alimen-
tare cu apă al comunei Davi-
deşti. 3. Aria teritorială unde 
urmează a se presta/furniza 
serviciul/ activitatea: Teritoriul 
administrativ al comunei Davi-
deşti, judeţul Argeş. 4. Activi-
tatea/ serviciul care urmează să 
fie prestată /prestat /furnizată/
furnizat: Delegarea de gestiune 
a serviciului public de alimen-
tare cu apă al comunei Davi-
deşti, judeţul Argeş. 5. Durata 
contractului de delegare a 
gestiunii: 10 ani. 6. Denumirea, 
numărul de telefon şi de fax şi 
adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia de dele-
gare, precum şi modalităţile de 
obţinere a documentaţiei: 
Primăria comunei Davideşti, 
j u d e ţ u l  A r g e ş ,  t e l e f o n /
fax /0248 /298024 ,  e -mai l 
primaria_davidesti@ yahoo.
com. Documentaţia poate fi 
obţinută de la sediul primăriei. 

7. Dacă este cazul, costul şi 
condiţiile de plată în vederea 
obţinerii documentaţiei de 
delegare: Documentaţia de 
atribuire poate fi achiziţionată 
în urma unei solicitări scrise. 
Preţul pentru obţinerea docu-
mentaţiei este de 300 lei şi se 
achită la casieria primăriei. 
8.Garanţia de participare la 
licitaţia publică este de 2.000 
lei. Plata se poate face prin 
ordin de plată sau la casieria 
primăriei. 9. Termenul limită 
de depunere a ofertelor, data şi 
ora, adresa la care se depun 
ofertele:Data 28.04.2016, ora 
10.00, Primăria comunei Davi-
deşti, judeţul Argeş, la registra-
tură. 10. Durata de valabilitate 
a ofertei: 60 de zile. 11. Data, 
ora şi locul deschiderii ofer-
telor: 28.04.2016, ora 12.00 la 
sediul primăriei comunei Davi-
deşti, judeţul Argeş.

PIERDERI  
l Pierdut atestat taxi CPTx 
eliberat de A.R.R. Ilfov pe 
numele Ţanu Niculae.

l S.C. Rooks Recruitment 
S.R.L. cu sediul în Strada 
Novaci nr. 12, bloc P61, sc.1, 
et.8, ap.26, Sector 5, Bucureşti, 
cod unic  de identif icare 
15672352, J40/11100/2003, 
declar pierdute (nule) următoa-
rele: Act constitutiv; Hotărâre 
judecătorească; Certificat 
constatator sediu; Certificat de 
înregistrare; Ştampilă.

ANUNȚURI

publicitate




