
anun}uri

OFERTE SERVICIU

Proto Technology are ca principal domeniu de activ-
itate fabricarea de prototipuri, machete [i matri]e,
numai în lemn, argil`, r`[ini sau materiale com-
pozite, cu prec`dere în industria auto. C`ut`m per-
soan`, femeie/b`rbat, care are cuno[tin]e în
matri]are, machetare [i prototipare, desen tehnic [i
lucrul cu unelte manuale. Pentru mai multe in-
forma]ii, v` rug`m s` ne scrie]i pe adresa con-
tact@prototechnology.ro. 

Prim`ria Comunei Crîngeni, Jude]ul Teleorman,
organizeaz` concurs pentru ocuparea urma-
toarelor func]ii publice de execu]ie, în cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei
Crîngeni, Jude]ul Teleorman: -în data de
26.01.2015, ora 9.00, proba scris` pentru Inspector
clasa I grad profesional debutant (Compartimen-
tul Agricol- responsabil registrul agricol) -în cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei
Crîngeni, Jude]ul Teleorman; -în data de
26.01.2015, ora 14.00, proba scris` pentru referent,
cls.III, grad profesional debutant din cadrul Com-
partimentului Secretariat, Asisten]` Social`, Stare
civil` [i Resurse Umane -responsabil resurse
umane) în cadrul aparatului de specialitate al pri-
marului Comunei Crîngeni, Jude]ul Teleorman.
Condi]ii de participare: -studii universitare de
licen]` sau echivalent absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat` ab-
solvite cu diplom` de licen]`- studii juridice sau
agronomie pentru Inspector clasa I grad profe-
sional debutant; -studii liceale absolvite cu
diplom` de bacalaureat pentru func]ionar public
de execu]ie, referent cls.III grad profesional debu-
tant din cadrul Compartimentului Secretariat,
Asisten]` Social`, Stare civil` [i Resurse Umane
(responsabil resurse umane). II.În data de
28.01.2015, ora 9.00, proba scris` pentru ocupare
3(trei) posturi vacante de Poli]ist local, cls.III, grad
profesional debutant în cadrul aparatului de spe-
cialitate al primarului Comunei Crîngeni, Jude]ul
Teleorman. Condi]ii de participare: studii liceale
absolvite cu diplom` de bacalaureat. III.În data de
30.01.2015, ora 9.00 proba scris` pentru- Consilier,
clasa I, grad profesional asistent (compartimen-
tului financiar, contabilitate, impozite [i taxe) în
cadrul aparatului de specialitate al primarului Co-
munei Crîngeni, Jude]ul Teleorman. -În data de
30.01.2015, ora14.00 proba scris` pentru- referent,
cls.III, grad profesional superior (Compartimentu-
lui financiar, contabilitate, impozite [i taxe) în
cadrul aparatului de specialitate al primarului Co-
munei Crîngeni, Jude]ul Teleorman. Condi]ii de
participare: -studii universitare de licen]` sau în
echivalent, absolvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom`
de licen]`; vechime în specialitatea studiilor 1 an;
-studii liceale absolvite cu diplom` de bacalaureat
pentru func]ionar public de execu]ie, referent
cls.III grad profesional superior; -vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice 9 ani. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 20 zile de la data pub-
lic`rii în Monitorul Oficial al României, partea a-III-
a, la sediul Prim`riei Comunei Crîngeni, Jude]ul
Teleorman. Rela]ii suplimentare la sediul
institu]iei la telefon: 0247.356.209 sau e-mail: pri-
maria.cringeni@yahoo.com

Prim`ria Comunei Baia, jude]ul Suceava, cu sediul
în sat Baia, str. Nicolae Stoleru, nr.9, anun]` orga-
nizarea concursului pentru ocuparea postului
aferent func]iei publice de execu]ie vacante de
Consilier Clasa I Grad Profesional Superior (Com-
partiment Financiar Contabil, Patrimoniu, Im-
pozite [i Taxe Locale). Concursul se va desf`[ura
la sediul prim`riei în ziua de 29 ianuarie 2015, ora
10.00 -proba scris` [i 2 februarie 2015, ora 10:00 -
interviul. Condi]ii generale: Candida]ii trebuie s`
îndeplineasc` condi]iile prev`zute de art.54 din
Legea nr.188/1999 (r2), cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare. Condi]ii de ocupare: -studii su-
perioare absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în  domeniul [tiin]elor economice,
finan]e, b`nci; -cuno[tin]e de operare PC/ mediu;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ex-

ercit`rii func]iei publice -minim 9 an. Actele nece-
sare pentru înscrierea la concurs: Dosarele de în-
scriere la concurs vor cuprinde, în mod
obligatoriu, documentele prev`zute la art.49
alin.(1) din Hot`rârea Guvernului nr.611/2008 pen-
tru aprobarea normelor privind organizarea [i
dezvoltarea carierei func]ionarilor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i anume:
-formularul de înscriere prev`zut în anexa nr.3 la
H.G.R. nr.611/2008, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare; -copia actului de identitate; -copia
diplomei de licenta sau echivalent`; -copia carne-
tului de munc` sau, dup` caz, o adeverin]` care
s` ateste vechimea în munc` [i, dup` caz, în spe-
cialitatea studiilor necesare ocup`rii func]iei pub-
lice; -cazierul judiciar; -adeverin]a care s` ateste
starea de s`n`tate corespunz`toare, eliberat` cu
cel mult 6 luni anterior derul`rii concursului de
c`tre medicul de familie al candidatului sau de
c`tre unit`]ile sanitare abilitate; -declara]ia pe
propria r`spundere sau adeverin]a care s` ateste
c` nu a desf`[urat activit`]i de poli]ie politic`; -
curriculum vitae. Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune la sediul prim`riei -secretarul co-
munei, în termen de 20 de zile de la data
public`rii prezentului anun]. Rela]ii suplimentare
se pot ob]ine la sediul prim`riei sau la numerele
de telefon 0230.572.504.

Prim`ria Comunei Baia, jude]ul Suceava, cu sediul
în sat Baia, str. Nicolae Stoleru, nr.9, anun]` organi-
zarea concursului pentru ocuparea postului aferent
func]iei publice de execu]ie vacante de Consilier
Clasa I grad profesional Asistent (Compartiment
fond funciar [i registru agricol). Concursul se va
desfa[ura la sediul prim`riei în ziua de 26 ianuarie
2015, ora 10.00 -proba scris` [i 28 ianuarie 2015, ora
13.00 -interviul. Condi]ii generale: Candida]ii trebuie
s` îndeplineasc` condi]iile prev`zute de art.54 din
Legea nr. 188/1999 (r2), cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. Condi]ii de ocupare: -studii
superioare absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent` în domeniul [tiin]elor agricole, adminis-
trative, economice; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercit`rii func]iei publice -minim 1 an.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
Dosarele de înscriere la concurs vor cuprinde, în
mod obligatoriu, documentele prev`zute la art.49
alin.(1) din Hot`rârea Guvernului nr.611/2008 pen-
tru aprobarea normelor privind organizarea [i dez-
voltarea carierei func]ionarilor publici, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, [i anume: -
formularul de înscriere prev`zut în anexa nr.3 la
H.G.R. nr.611/2008, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare; -copia actului de identitate; -copia
diplomei de licen]` sau echivalent`; -copia carnetu-
lui de munc` sau, dup` caz, o adeverin]` care s` at-
este vechimea în munc` [i, dup` caz, în specialitatea
studiilor necesare ocup`rii func]iei publice; -cazierul
judiciar; -adeverin]a care s` ateste starea de
s`n`tate corespunz`toare, eliberat` cu cel mult 6
luni anterior derul`rii concursului de c`tre medicul
de familie al candidatului sau de c`tre unit`]ile san-
itare abilitate; -declara]ia pe propria r`spundere sau
adeverin]a care s` ateste c` nu a desf`[urat ac-
tivit`]i de poli]ie politic`; -curriculum vitae. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune la sediul
prim`riei -secretarul comunei, în termen de 20 de
zile de la data public`rii prezentului anun]. Rela]ii
suplimentare se pot ob]ine la sediul prim`riei sau la
numerele de telefon 0230.572.504.

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic [i de
Vân`toare Bucure[ti, organizeaz` concurs pentru
ocuparea func]iei publice vacante de: - consilier ju-
ridic, clasa I, grad profesional superior - Comparti-
ment Juridic, Resurse Umane, Rela]ii cu Publicul = 1
post. Condi]ii de participare la concurs:- Studii uni-
versitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv
studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diploma de licen]` sau echivalenta \n domeniul sti-
intelor juridice (licen]iat al unei facult`]i de drept);
- Vechime \n specialitatea studiilor (stiin]e juridice)
necesare ocup`rii func]iei publice de consilier ju-
ridic, clasa I, grad profesional superior = 9 ani.
Condi]ii de desf`[urare a concursului: proba scris` =
26.01.2015 - ora 10:00. interviul = 28.01.2015 - ora
10:00. Dosarele de înscriere la concurs se pot

depune \n termen de 20 de zile de la data public`rii
prezentului anun] \n Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Inspectoratului Teritorial de
Regim Silvic [i de Vân`toare Bucure[ti, str. Intrarea
Binelui, nr. 1A, sector 4, [i trebuie s` con]in` \n mod
obligatoriu documentele prev`zute la art.49, alin.(1)
din H.G.611/2008. Copiile de pe actele prev`zute mai
sus se prezint` înso]ite de documentele originale,
care se certific` pentru conformitate cu originalul
de c`tre secretariatul comisiei de concurs, sau în
copii legalizate. Bibliografia va fi afisata pe site-ul
ITRSV Bucuresti si la sediul institutiei. Rela]ii supli-
mentare se pot ob]ine la nr.de telefon: 021.233.12.89
sau 021.233.01.63 - Compartiment Resurse Umane.

SC Floarea International SRL cu sediul în Bucure[ti,
Sectorul 1, str. Londra, nr. 34, Cl`direa Principal` (corp
A), etaj 1, camera nr.4, angajeaz` pe urm`toarele
posturi vacante, pentru punctul de lucru din locali-
tatea ]`nd`rei, str. Teilor, nr. 51, jude]ul Ialomi]a, con-
cursul va avea loc la sediul societ`]ii din Bucure[ti, în
data de 29.12.2014, orele 11.00: 1. Economist în
gestiunea economic`. Condi]ii: -Studii universitare
de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii su-
perioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în speciali-
tatea studiilor necesare: un an. 2. Secretar. Conditii:
-Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie minim` de
vechime în specialitatea studiilor necesare: un an; -
Cuno[tin]e operare PC –nivel avansat; -microsoft
Excel (pivot tables); -universal Accounting. 3. Inginer
Chimist Laborator. Condi]ii: -Studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de
licen]`; -Condi]ie minim` de vechime în speciali-
tatea studiilor necesare: un an; -Cuno[tin]e operare
PC –nivel avansat. 4. Tehnician mecanic. Condi]ii: -
Studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`,
respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]`; -Condi]ie minim` de
vechime în specialitatea studiilor necesare: 5 ani; -
Cuno[tin]e operare PC -nivel avansat. 5.Director
Tehnic. Condi]ii: -Studii universitare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`; -
Condi]ie minim` de vechime în specialitatea studi-
ilor necesare: 5 ani; -Cuno[tin]e operare PC -nivel
avansat. Rela]ii despre [i în leg`tur` cu aceste pos-
turi sau depunerea CV-urile se va face la urm`toarea
adres` de email: floarea.intl@transoilcorp.com.

CITA}II

Citez pe Diaconu Daniel Ionel s` se prezinte pe data
de 21.01.2015 la Judec`toria Turnu-M`gurele în cali-
tate de pârât, în dosarul cu nr. 1751/329/2014 având
ca obiect: ac]iune partaj succesoral.

Numita Maracine Mariluta cu ultimul domiciliu
cunoscut în Buz`u, bld. N. B`lcescu, bl.10, ap.21, jud.
Buz`u, este citat` în calitate de pârât` în dosarul
nr.3949/200/2011*, al Judec`toriei Buz`u, în data de
09.01.2015, orele 12.00, în cntradictoriu cu Liliac Va-
leria, având ca obiect-fond funciar.

Judec`toria C~mpina. Dosar nr. 793/204/2014.
Sentin]a civil` nr. 3531/14.XI.2014. Pentru aceste mo-
tive, \n numele legii hot`r`[te: Admite ac]iunea for-
mulat` de reclamantul Istudor Gheorghe, domiciliat
\n comuna Cornu, Str. Toamnei nr. 725A, jude]ul Pra-
hova, av~nd CNP 1490320290905 \n contradictoriu
cu p~r~tul Turturic` Andrei Ciprian, cu ultimul domi-
ciliul cunoscut \n comuna B`ne[ti, sat Urleta, jude]ul
Prahova, cunoscut cu locuin]a \n C~mpina, Str. Victo-
riei, nr. 6, bl. 12, ap. 6 la dna Hoitan Cire[ica [i prin
curator special av. Goran Andreea cu sediul profe-
sional \n C~mpina, Str. Erou Bogdan Vasile nr. 19,
jude]ul Prahova. Oblig` p~r~ta s` pl`teasc` recla-
mantului suma de 4500 lei reprezent~nd av~nd \n
vederea cumpr`r`rii unui autoturism. Oblig`
p~r~tul la plata cheltuielilor de judecat` \n cuntum
de 910 lei reprezent~nd taxa de timbru, onorariu av-
ocat, onorariu curator special [i taxe citare prin pub-
licitate. Cu apel \n termen de 30 de zile de la
comunicare. Apelul se depune la Judec`toria
C~mpina. Pronun]at` \n [edin]a public` azi,
14.11.2014.

DIVERSE

Tribunalul Bistri]a-N`s`ud prin sentin]a civil` nr.
1658/28.11. 2014 a dispus deschiderea procedurii
generale a falimentului împotriva debitorului SC
Aurmar Forest SRL Prundu Bârg`ului, dosar nr.
6385/112/2013, desemnând ca lichidator judiciar
cabinetul individual de insolven]` {erban
Simion, cu sediul in Bistri]a, str.Vadului nr. 4. Pro-
cedura se va desf`[ura la urm`toarele termene:
1. termen limit` pentru înregistrarea cererilor de
admitere a crean]elor în vederea intocmirii
tabelului suplimentar: 12.01.2015; 2. termen pen-
tru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area,
comunicarea [i publicarea în BPI a tabelului  su-
plimentar al crean]elor, la data de 9.02.2015; 3.
termen pentru depunerea eventualelor con-
testa]ii la 5 zile de la publicarea in BPI a tabelu-
lui preliminar de crean]e; termen pentru
afi[area tabelului definitiv consolidat al
crean]elor, la data de 6.03.2015.

LICITA}II

Administrator judiciar CII Pop Cristian Florian, orga-
nizeaz` licita]ie public` \n data de 09.01.2015 orele
10:00, la sediul debitoarei Administrare Cazare Can-
tine SA (ACC  SA) din Bucure[ti-sector 3, Aleea
Buchetului nr. 5, bl. C3, pentru v~nzarea
urm`toarelor bunuri: Cl`dire C2 (C`min M6) + drept
de folosin]`/superficie pe terenul de 1550 mp de sub
construc]ie [i cl`dire C3 (C`min M2A) + drept de
folosin]` /superficie pe terenul de 700 mp de sub
construc]ie, ambele situate \n Bucure[ti, Sector 3, B-
dul Energeticienilor nr. 9-11. Pre]ul de pornire este de
1.712,200 Euro. Descriere bunurile [i condi]iile de
v~nzare sunt con]inute \n dosarul de prezentare.
Garan]ia de participare este de 20% din valoarea
bunurilor [i va putea fi achitat` \n contul:
RO24RNCB0073049977130001 deschis la BCR Sec-
tor 2, titular ACC SA, CUI: RO 361331. Contravaloarea
dosarului de prezentare este de 2000 lei + TVA [i se
achita \n acela[i cont bancar. |n caz de neadjudecare
se va organiza o alt` [edin]` de licita]ie la data de
16.01.2015, orele 10:00, \n condi]iile de pret aprobate
de adunarea creditorilor. Alte rela]ii privind bunurile:
0744.374.260 / e-mail: avocat@cristianpop.ro.
Vizionarea bunurilor se poate face p~n` \n ziua an-
terioar` ]inerii licita]iei:

PIERDERI

Pierdut atestat transport marf` pe numele Albu
Ezechil. |l declar nul. 

Pierdut card tahograf, emis` de ARR Rm. Vâlcea, pe
numele Cîrstoi Dumitru, din comuna Stoene[ti, sat
Dobriceni, jude]ul Vâlcea. Se declar` nul.

Pierdut card tahograf, emis de ARR Rm V~lcea, pe
numele Braica Nicolae Daniel, din comuna
Stoene[ti, sat Budur`[ti, jude]ul V~lcea. Se declar`
nul.

Declar nul` [tampila rotund` Avocat Goa]` Cristina
Veronica –Baroul Bucure[ti –U.N.B.R.

DECESE 
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