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OFERTE SERVICIU
l ANGAJĂM SUDOR AUTORIZAT ISCIR ŞI INSTALATOR
AUTORIZAT ANRE, PENTRU
CONSTANŢA. 0742.163.260;
M.CIOATA@AVIPRODGRUP.RO
S.C. MERCK ROMÂNIA
S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
Calea Plevnei nr.139, etaj_2,
Corp_C, sector_6, angajează
Director General Adjunct,cu
contract individual de muncă
pe durată nedeterminată.Cerinţele postului:studii superioare,
minim 15ani experienţă în activităţi de vânzări şi management
(preferabil în domeniul farmaceutic),experienţă internaţională în companii farmaceutice,
expunere internaţională, experienţă în poziţii de management
în cadrul mai multor ţări,abilităţi excelente de comunicare,gândire analitică, capacitate de
organizare şi planificare,capacitate de a lucra sub presiune şi
extrem de organizat,agilitate şi
inteligenţă,limba engleză nivel
avansat, cunoaşterea avansată a
pachetului Ms Office (Word,Excell,Power Point).Persoanele
interesate pot trimite CV şi
SCRISOARE DE INTENŢIE
la adresa:laura.pricopciuc@
merckgroup.com sau pe
fax:021.319.88.48 până la data
de 26.mai.2016,_ora-18.00.
l Primăria comunei Cicîrlău
anunţă desfăşurarea concursului
de recrutare pentru ocuparea
funcţiilor publice vacante de:
-consilier , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului urbanism, -consilier ,
clasa I, grad profesional principal
din cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă
Informatizată a Persoanei.
Concursul se va organiza la sediul
Primăriei comunei Cicîrlău în
data de 23 iunie 2016, începând
cu ora 10.00 proba scrisă şi în
data de 27 iunie 2016, începând
cu ora 10.00- interviul. Informaţii
privind condiţiile de participare
la concurs, bibliografia, actele
necesare înscrierii se afişeaza la
sediul instituţiei şi pe site-ul:
www.comunacicarlau.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine
la tel.0262.481.002.
l Serviciul Public Județean
Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița
organizează în baza prevederilor
H.G.286/2011, concurs în data de
16.06.2016, ora 10.00, probă
scrisă, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița din Târgovişte,
Piața Tricolorului, nr.1, judeţul
Dâmboviţa, iar în data de
18.06.2016, ora 10.00, proba
interviu, la sediul instituției din
comuna Moroeni, Refugiul
Peștera, pentru ocuparea postului
contractual vacant de: 1.Inspector
de specialitate/administrator
Refugiul Peștera/compartiment
tehnic administrativ, durată nedeterminată, grad III, II, I, vechime
minimă 1 an -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă, profil științe economice. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până la
data de 08 iunie 2016, h. 14.00, la
adresa din str.Al.I.Cuza, nr.15,
Târgoviște. Relaţii suplimentare
pot fi obţinute zilnic între orele
8.00-16.00, la telefon:
0245.640.312.

l S.C.D.A.Teleorman (instituţie
publică), cu sediul în localitatea
Drăgăneşti-Vlaşca, str.Bucureşti,
nr.1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
-Expert achiziţii publice: 1,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
16.06.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 16.06.2016, ora
13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare cu
diplomă de licenţă; -vechime
minim 3 ani în domeniul achiziţiilor publice; -certificat de competenţă recunoscut pentru ocupaţia
expert achiziţii publice; -cunoştinţe utilizare SEAP. 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 SCDA
Teleorman. Relaţii suplimentare
la sediul: SCDA Teleorman,
persoană de contact: Gîgiu
Emilia, telefon: 0763.629.882.
E-mail: scda@scdatr.ro
l S.C.D.A.Teleorman (instituţie
publică), cu sediul în localitatea
Drăgăneşti-Vlaşca, str.Bucureşti,
nr.1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
-Auditor intern: 1, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 21.06.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
21.06.2016, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare
economice cu diplomă de licenţă;
-experienţă minim 5 ani în domeniul economic; -atestat de auditor.
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 SCDA Teleorman. Relaţii
suplimentare la sediul: SCDA
Teleorman, persoană de contact:
Gîgiu Emilia, telefon:
0763.629.882. E-mail: scda@
scdatr.ro
l Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară -Timişoara organizează concurs la sediul din B-dul
Regele Carol I, nr.10, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii
publice de execuţie vacante:
Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și
a ocupării funcției publice sunt:
Inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul Financiar Contabilitate: -studii
superioare Economice de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice -minim 1 an.
Inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul Financiar Contabilitate: -studii
superioare Economice de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice -minim 1 an.
Inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul pentru
Protecția Socială a Persoanelor
Vârstnice -Compartimentul Îngrijire la Domiciliu: -studii superi-

oare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență specializarea
asistență socială; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice -minim
5 ani. Inspector clasa I gradul
profesional asistent la Serviciul
pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice -Compartimentul
Îngrijire la Domiciliu: -studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență specializarea asistență socială; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice -minim
1 an. Consilier juridic clasa I
gradul profesional principal la
Biroul Juridic și Resurse umane:
-studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă,
specializarea drept; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice -minim
5 ani. Proba scrisă se susţine în
data de 28.06.2016, ora 10.00,
data interviului se va comunica
ulterior. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul instituţiei
din Timişoara, bd.Regele Carol I,
nr.10. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din
H.G.nr.611/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara, bd.Regele
Carol I, nr.10, şi pe site-ul: www.
primariatm.ro/directia_sociala/.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la nr.de telefon: 0256.220.583.
l Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a unui post
de infirmieră și unul de educator,
personal contractual conform HG
286/2011. Condiţii pentru
ocuparea postului de infirmieră.
Nu necesită vechime. 1.Studii:
generale absolvite cu certificat.
Condiţii pentru ocuparea postului
de educator. Nu necesită vechime.
Studii liceale pedagogice, şcoală
postliceală pedagogică, colegiu de
institutor, alte diplome echivalente în domeniu. Desfăşurarea
concursului: Proba scrisă pentru
postului de educator va avea loc
în data de 22.06.2016, ora 9.00 și
proba practică pentru postul de
infirmieră în data de 22.06.2016,
ora 12.00. Proba de interviu va
avea loc în data de 24.06.2016,
ora 9.00, la sediul Direcţiei de
Asistenţă Socială Comunitară
Timişoara din B-dul Regele Carol
I, nr.10. Dosarele de concurs se
depun în perioada 26.05.201608.06.2016 inclusiv. Date de
contact: Secretar Cosmina Fota
-Biroul Juridic și Resurse Umane,
tel.: 0256.220.583.
l Primăria Oraş Bechet, cu sediul
în localitatea Bechet, str.A.I.Cuza,
nr.100, judeţul Dolj, organizează
concurs conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante, de:
-Inspector, clasa I, grad profesional debutant: 1 post. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 24.06.2016, ora
10.00; -Proba interviu în data de
28.06.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii funcția publică

vacantă: - studii: universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime: -. 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 orasului Bechet,
judeţul Dolj. Relaţii suplimentare
la sediul: Primăriei oraşului
Bechet, persoană de contact:
Soldatu Adelin, telefon:
0251.336.826.
l Primăria Oraş Bechet, cu sediul
în localitatea Bechet, str.A.I.Cuza,
nr.100, judeţul Dolj, organizează
concurs conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante, de:
-Referent, clasa III, grad profesional superior: 1 post. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 24.06.2016, ora
10.00; -Proba interviu în data de
28.06.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii funcția publică
vacantă: -studii: liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat;
-vechime: 9 ani. 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 oraşului Bechet,
judeţul Dolj. Relaţii suplimentare
la sediul: Primăriei oraşului
Bechet, persoană de contact:
Soldatu Adelin, telefon:
0251.336.826.
l Primăria Comunei Mărişel, cu
sediul în: loc.Mărişel, nr.610, jud.
Cluj, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
contractual aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi
completat de H.G.nr.1027/2014,
în cadrul instituţiei. Denumirea
postului -contabil -post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: superioare, de specialitate; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării
postului: -2 ani. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: -data de 16.06.2016,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Mărişel; Proba de
interviu: -data de 17.06.2016, ora
14.00, la sediul Primăriei Mărişel.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este
09.06.2016, la sediul Primăriei
Mărişel. Date contact: Hetea
Liviu, tel.: 0758.021.025.
l Primăria Comunei Mărişel, cu
sediul în: loc.Mărişel, nr.610, jud.
Cluj, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
contractual aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi
completat de H.G.nr.1027/2014,
în cadrul instituţiei. Denumirea
postului -referent -arhivar -post
vacant temporar contractual pe
perioadă determinată. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: medii;
-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: -1 an.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă: -data
de 09.06.2016, ora 12.00, la sediul

Primăriei Comunei Mărişel;
Proba de interviu: -data de
09.06.2016, ora 15.00, la sediul
Primăriei Mărişel. Data limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 02.06.2016, la sediul
Primăriei Mărişel. Date contact:
Hetea Liviu, tel.: 0758.021.025.
l Primăria Comunei Mărişel, cu
sediul în: loc.Mărişel, nr.610, jud.
Cluj, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
contractual aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi
completat de H.G.nr.1027/2014,
în cadrul instituţiei. Denumirea
postului -casier -post vacant
temporar contractual pe perioadă
determinată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: medii; -vechime în
specialitate studiilor necesare
ocupării postului: -1 an. Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: -data de
09.06.2016, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Mărişel;
Proba de interviu: -data de
09.06.2016, ora 15.00, la sediul
Primăriei Mărişel. Data limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 02.06.2016, la sediul
Primăriei Mărişel. Date contact:
Hetea Liviu, tel.: 0758.021.025.
l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.911, organizează concurs în data
de 16.06.2016 pentru ocuparea a
9 posturi vacante de asistenţi
medicali debutanţi PL, specialitatea medicină generală, pe
durată nedeterminată, pe următoarele locuri de muncă: 1 post la
Secţia chirurgie generală, 2
posturi la Secţia O.R.L., 1 post la
Secţia oftalmologie, 2 posturi la
Secţia A.T.I., 2 posturi la Bloc
operator (central), 1 post la
Cabinet chirurgie şi ortopedie
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infantilă. Condiţii de participare:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii
postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile 1976-1994
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specialitatea
medicină generală. Concursul se
organizează la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina în
data de 16.06.2016, ora 9.00
-proba scrisă şi în data
21.06.2016, ora 9.00 -proba
interviu. Dosarele se depun la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.R.U.N.O.S.,
în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului şi
trebuie să conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Bibliografia si tematica de
concurs sunt afişate la sediul
unităţii şi pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la
nr.de telefon: 0349.802.550.
l Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a funcţiei publice
de execuţie vacante de consilier,
gradul profesional debutant din
cadrul Compartimentului IT –
Serviciul resurse umane, IT, PSI,
sănătate şi securitate în muncă.
Condiţiile specifice prevăzute în
fişa postului: -Studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă;
-Vechime în specialitatea studiilor
necesară exercitării funcţiei
publice: -. Concursul va avea loc

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
312456/20.05.2016. În conformitate cu prevederile O.G.
14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
08.06.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea
vânzării următorelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului: 1. Autoturism marca Opel Adam AGT 98 Kombi,
an fabricație 1999, cc 1700 cmc, nr. înmatriculare AX-775-YW,
combustibil motorină, culoare albastru, Euro 2, fără documente
înmatriculare, preț pornire - 6000 lei (inclusiv T.V.A.); 2.
Autoturism marca Rover 75 1.8i, an fabricație 2000, cc 1796 cmc,
nr. înmatriculare PH-51-YZZ, combustibil benzină, Euro 3, culoare
verde, preț pornire - 14000 lei (inclusiv T.V.A.); 3. Autoturism
marca Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI, an fabricație 2000, cc
1896 cmc, nr. înmatriculare PH-07-YZZ, combustibil motorină,
Euro 3, culoare alb, preț pornire - 10000 lei (inclusiv T.V.A.); 4.
Autoturism marca Audi A6, an fabricație 2009, cc 2967 cmc, nr.
înmatriculare PH-15-DGT, combustibil motorină, culoare alb, Euro
5, preț pornire – 55000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este
de 100 lei. 5. Teren extravilan în suprafață de 600 m.p., categoria
de folosință pădure, situat în comuna Secăria, jud. Prahova,
Tarlaua 320/40 PD, intabulat - preț pornire - 1.500 lei (nu se
include T.V.A.). Pasul de licitație este de 100 lei. Condițiile de
participare la licitație: conform H.G. 731/2007 republicată,
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea
modului și condițiilor de valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit
legii, în proprietatea privată a statului cei interesați vor achita o
garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației, în
contul RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria
Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936 și vor depune
documentele de participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1
din Hotărârea sus menționată pâna pe data de 06.06.2016, ora
16.00. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne contactați la
telefon 0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova
din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B,
Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.
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la sediul I.S.T.I.S. din Bd. Mărăşti
nr. 61, sector 1, Bucureşti în data
de 27 iunie 2016, ora 10.00 -proba
scrisă. Dosarele de înscriere se
depun în termen de 20 de zile de
la publicarea anunţului. Bibliografia, condiţiile specifice de
participare precum şi actele solicitate candidaţilor la înscriere vor
fi publicate pe site-ul I.S.T.I.S. şi
afişate la sediul instituţiei.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
unor funcţii publice de execuţie,
după cum urmează: 1. Inspector,
clasa I, grad profesional superior
–Serviciul Investitii, Achiziţii
Publice şi Protecţia Mediului –
Compartiment Achiziţii Publice
–Evaluare Documente; -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 9 ani. 2. Consilier, clasa I, grad profesional
superior Serviciul Investitii,
Achiziţii Publice şi Protecţia
Mediului –Compartiment
Proiecte şi Programe de dezvoltare: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea
studiilor: minim 9 ani. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 54 din
Legea 188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cumulativ cu
condiţiile specifice. Termenul de
depunere a dosarelor este cel
prevăzut de art. 49 alin. (1) din
H.G. 611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv
de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Oraş Bragadiru. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 alin.
(1) din H.G. 611/2008. Concursul
începe în data de 29.06.2016,
orele 10:00 –proba scrisă şi se
desfăşoară la sediul Primăriei
Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov.
Anunţul, bibliografia şi tematica
de concurs se află afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul unităţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Oraş Braga-
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diru sau la telefon 021/4480795,
interior 113.

partea a –III– a, la sediul AJOFM
Hunedoara.

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 10.06.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post temporar
vacant: consilier, grad profesional
superior–Compartiment Monitorizare Proiecte Finanţate din
FSE, Informatică şi Managementul Bazelor de Date. 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 echivalentă; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet,
noţiuni baze de date, sisteme de
operare-nivel avansat; Iniţiativă
şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate; Înscrierile
se fac în termen de 8 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
HUNEDOARA, cu sediul în
Deva, Piaţa unirii, nr.2, scoate la
concurs, în data de 10.06.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post temporar
vacant: expert, grad profesional
superior–Birou Resurse Umane,
Eures şi Comunicare. Condiţii
specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei 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 echivalentă; Vechime minimă
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM
Hunedoara.

l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
HUNEDOARA, cu sediul în
Deva, Piaţa unirii, nr.2, scoate la
concurs, în data de 10.06.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post temporar
vacant: consilier, grad profesional superior–Centrul de
Formare Profesională Deva.
Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea
funcţiei 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 echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; Înscrierile se fac în termen
de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,

MFP - Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: AF Nicolae
Ion – Câmpulung, după cum urmează: Denumire, Valoare [Lei,
fără TVA]; Mașină de bobinat motoare electrice, 4.745 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 RO78TREZ0475067XXX004233,
deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că nu au obligații
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art.
250 din Legea 207/2015, până în ziua de 09/06/2016. Licitația va
avea loc în data de 10.06.2016, ora 11.00, la sediul SFM
Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. 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 Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung, telefon 0248.510.098.

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 06.06.2016,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următoarele posturi
temporar vacante: 1. consilier,
grad profesional superior–
Compartiment Monitorizare
Proiecte Finanţate din FSE, Informatică şi Managementul Bazelor
de Date. 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 echivalentă; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet-nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate,
capacitate de adaptare la muncă
în echipă, efort intelectual, seriozitate; 2. auditor, grad profesional
superior–Compartiment Audit
Public Intern. 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 în domeniul economic;
Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet-nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a –
III– a, la sediul AJOFM Cluj.

PRESTĂRI SERVICII
l Executam lucrari acoperis
orice tip table, dulgherie, burlane,
izolari carton, ne deplasam ori
unde in tara. 0736.942.667.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Subscrisa SAI SAFI-INVEST
SA, cu sediul social în Bucureşti,
str.Ştefan Greceanu, nr.4, sector 2,
înregistrată la Registrul Comerţ u l u i B u c u r e ş t i s u b n r.
J40/15812/1994, cod fiscal
6204751, reprezentată legal prin
Neli Neacşu- Preşedinte Director
General, în calitate de administrator al Fondului Oamenilor de
Afaceri (FOA)- acţionar al SC
Elvila SA, deţinător al unui
număr de 1.722.010 acţiuni, prin
prezenta înţeleg să notific tuturor
celor interesaţi intenţia de cesiune
(vânzare) a acțiunilor menționate
la un preţ de 3Lei/acţiune. Perioada în care se derulează oferta
către terţi este 25.05-25.06.2016.
Prezenta ofertă este definitivă şi
irevocabilă. Menţionăm faptul că
acţionarul fondator a renunţat în
mod expres la exercitarea dreptului de preferinţă prioritar,
conform articolului 11, aliniatul
10 din actul consitutiv al societăţii, iar în perioada 17.04.201617.05.2016 niciun acţionar al SC
ELVILA SA nu a apelat la exercitarea dreptul de preferinţă.

CITAȚII
l Se citează la sediul biroului
notarial Porfir Alexandru din
Tulcea, str.Pacii nr.13, ora-11.00,
data 31.05.2016, eventualii moştenitori, cu nume şi domicilii necunoscute, în vederea dezbaterii
succesiunii defunctei IVANOV
J EN IC A , d eceda t ă l a 13.
mai.2014 în Tulcea.
l Numiţii Apostol Elena şi
Apostol Ion, domiciliaţi în mun.
Bacău, Str. Letea Nr. 11, sc.C, ap.
19, jud. Bacău, sunt citaţi la Judecătoria Slatina în dos nr.
4778/311/2013 pentru data de 17
iunie 2016.
l Anton Carol cu domiciliul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 1850517294746.
Nr. 1058/24-05-2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Serviciul Fiscal Orășenesc Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor bunuri mobile:
Autoutilitară marca Citroen 244 L, nr. identificare
VF7ZBPMNC17024845, an fabricație 2002, nr. înmatriculare PH85-BUZ. Prețul de pornire al licitației este de 15.188 lei, exclusiv
TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte,
în data de 14.06.2016, ora 10.00. Anunțul nr. 1058/24.05.2016
poate fi consultat la sediul organului fiscal, la Primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor, puteți apela
numărul 0244.283.006, persoană de contact: Ariciu Nicolae. Data
afișării: 25.05.2016.

necunoscut este citat la data de
30.05, ora 08:00 la sediul biroului
notarului public Ivan Constantin
din Ploieşti, str. Ştefan Cel Mare,
nr.1, judeţul Prahova, în cauza
succesorală, privind pe defunctul
Preda Maria fost cu ultimul
domiciliu în Ploieşti, Perilor, nr.5,
decedat la data de 21.11, neprezentarea atrage înlăturarea de la
succesiune.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numita Făsui Maria cu reşedinţa
în comuna Cuca, sat Teodoreşti
nr. 49, jud. Argeş, în calitate de
intimată în dosarul civil nr.
1087/90/2016, cu termen de judecată la data de 27.05.2016, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Numita Munteanu Doina cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Iași, Șos. Nicolina nr.55, Bl. 964
A, Sc.B, Et.6, Ap.21, jud. Iași, este
citată (chemată) în data de
14.06.2016, ora 9.00, la Tribunalul
Iași, cu sediul în Iași, str. Elena
Doamna nr. 1 A, jud. Iași, Secția
a II-a civilă– faliment, complet
COM S4 FAL, în calitate de
pârâtă în Dosar nr. 2154/99/2014
a2, având ca obiect angajarea
răspunderii conform art. 138 din
Legea nr. 85/2006, reclamant fiind
DAR Capital Management SRL.
Stamate Adam, fiul lui Matei şi
Neaga este chemat în data de
07.06.2016 la SPN Probitas din
municipiul Sfântu Gheorghe,
judeţul Covasna, Str.Oltului
nr.11, tel.0267.352.929, pentru a
participa la dezbaterea succesorala după defuncta Stamate
Dora. În caz de neprezentare
veţi fi prezumat renunţător în
condiţiile art.1112 Cod civil.
l Numitul Hamida Rabee cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Palestina, Doha Suburb House
nr.10, Jeffna- Ramallaah este
citat (chemat) în data de 14 iunie
2016, ora 8.30 la Judecătoria
Craiova, cu sediul în Craiova, Str.
Al.I.Cuza, nr. 30, Completul
CMF2, în calitate de pârât în
dosarul nr.17473/215/2015, pentru
cauza divorţ, reclamanta fiind
Ticana Mirela.
l Se citează la sediul biroului
notarial Porfir Alexandru din
Tulcea, str.Pacii nr.13, ora-11,
data 31.05.2016, Onose Lucia, cu
domiciliul necunoscut,sora
defunctului Boscenco Alexandru,decedat la 02.septembrie.2014 în Tulcea, în vederea
dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Lichidatorul judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimentului
prevăzută de Legea nr. 85/2014
împotriva debitoarei SC Point
Inovation SRL cu sediul în București, Str. Dr. Ion Radovici nr. 9,
et. 1, ap. 3, sector 5,
J40/7119/2013, CUI 7545773, în
dosarul aflat pe rolul Tribunalului
București, Secția a-VII-a Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor în vederea întocmirii
tabelului suplimentar -01.08.2016,
termenul de verificare a crean-

țelor, de întocmire, afișare și
comunicare a tabelului suplimentar de creanțe -08.09.2016,
termenul de depunere a contestațiilor -7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în BPI,
termenul de întocmire a tabelului
definitiv consolidat -06.10.2016.
Următorul termen de judecată a
fost fixat pentru data de
20.10.2016. Pentru relații:
021.318.74.25.
l Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei Copy & Print SRL cu
sediul in Bucureşti Sectorul 1,
P-ta. Romana, Nr. 9, CUI
14436086, J40/765/2002, cu indeplinirea atributiilor prevazute de
legea 85/20006, conform incheierii de sedinta din data de
18.05.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a
Civila in dosar nr. 49230/3/2011,
prin care s-a dispus înlocuirea
lichidatorului judiciar Societatea
Romaneasca De Insolventa SPRL
cu lichidatorul judiciar Evrika
Insolvency IPURL.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, judeţul
Iaşi, organizează licitaţie publică
deschisă, în data de 14.06.2016,
orele 10.00 pentru concesionare
teren arabil în suprafaţa de
29.3583ha distribuit astfel:
-9,3700ha în T8; -2,0000ha în T8;
-3,0000ha în T5, T6; -8,0000ha în
T46; -6,5000ha în T6. Caietul de
sarcini poate fi obţinut de la
Biroul Achiziţii Publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de sarcini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea
oferte lor: 14.06.2016, orele 09.00.
l S.C. Ploieşti Industrial Parc
S.A. organizează selecţie de oferta
pentru întocmirea unui proiect de
fuziune prin absorbţie dintre S.C.
Ploieşti Industrial Parc S.A. in
calitate de societate absorbanta si
S.C. Parc Industrial Bărcăneşti
S.A. in calitate de societate absorbită. Pentru obţinerea informaţiilor necesare întocmirii
proiectului de fuziune şi stabilirii
valorii ofertei, vă invităm la
sediul societăţii din municipiul
Ploieşti, str.Sferei, nr.1,_jud.
Prahova, in perioada 30.05.201610.06.2016, intre orele 10:0014:00. Persoane de contact:Tudor
Andrei Gabriel, Puiu Leonardo-Denis, Gavrila Emilia,
telefon:_0244.434.028.
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică bunurile imobile
absolut indispensabile exploatării,
aparţinând debitoarei Moldomin
SA, împreună cu transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor
asumate prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă
- Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt cuprinse în
Caietul de sarcini care poate fi
achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud.
Cluj, Romania, tel. 0040-364412631, fax: 0040-364-412632,
email: office@rtz.ro. Licitaţia se
va desfăşura în data de 13 Iunie

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
2016, de la ora 10:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În condițiile în care licitația publică din
data de 13 Iunie 2016 nu se va
finaliza cu adjudecare, următoarele ședințe de licitație vor avea
loc în a doua zi de luni a fiecărei
luni din an. În condițiile în care a
doua zi de luni din lună este
declarată conform legii zi nelucrătoare, licitația se va organiza
în ziua de luni a următoarei
săptămâni din aceeași lună.
l Administraţia Naţională
“APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de Apă Siret cu
sediul în Bacău, str.Cuza Vodă
nr.1, judeţul Bacău, cod 600274,
tel.0234 541646, fax 0234 510050,
în calitate de unitate locatoare,
anunţă anularea procedurii de
închiriere pentru următoarele
perimetre scoase la licitaţie în
data de 25 mai 2016: - Rocna/
Icuşeşti / 30.000 mp; - Rotunda 1/
Doljeşti / 10.000 mp; - Răchiteni
Sud / Răchiteni/ 20.000 mp; Hârleşti amonte/ Filipeşti / 29.000
mp, perimetre situate în albia
minoră a râului Siret pe raza
judeţelor Iaşi, Neamţ şi Bacău, şi
care sunt incluse în Situl Natura
2000 ROSPA 0072 „Lunca Siretului Mijlociu”. Planul de management al acestei arii protejate,
aprobat prin Ordinul M.M.A.P.
nr. 1971/14.12.2015, a fost
publicat în monitorul oficial
nr.205 bis/ 21.03.2016 şi prevede
unele măsuri de protecţie pentru
speciile de păsări de interes
conservativ, precum şi interzicerea extragerii de agregate minerale şi a activităţilor conexe într-o

anume perioadă de timp din an,
motiv pentru care se impune
modificarea documentaţiilor şi
condiţiilor de închiriere pentru
aceste perimetre. Prezentul anunţ
este postat pe site-ul www.
rowater.ro/dasiret la rubrica
ANUNŢURI - LICITAŢII.
l Evrika Insolvency IPURL
desemnat lichidator judiciar
pentru American ATV SRL,
anunta vanzarea prin negociere
directa a imobilului af lat in
proprietatea societatii debitoare
compus din: teren intravilan in
suprafata de 9400mp, înscris în
Cartea Funciară nr. 51715, cu Nr.
Cadastral 51715, Tarla 96,
Parcela 354/2, situat in loc.
Buftea, jud. Ilfov, după ieșirea
din localitatea Chitila, cu deschidere la DN 7. Pretul de pornire la
negociere a bunului imobil este de
407.925 lei exclusiv TVA,
conform hotararii adunarii creditorilor din data de 30.10.2015,
reprezentand 75 % din valoarea
stabila in raportul de evaluare.
Pentru participarea la negocierea
directa potentialii ofertanti vor
depune cu 24 de ore inainte de
data si ora stabilite pentru negocierea directa ofertele lor la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3. Negocierea se
va desfasura la sediul lichidatorului judiciar in data de
06.06.2016 ora 14.00. In cazul in
care imobilul nu este valorificat la
aceasta data, urmatoarele negocieri vor avea loc la intervale de 2
saptamani, in fiecare zi de luni
ora 14.00 pana la valorificarea

imobilului. Garantia de participare este de 10% din pretul de
pornire la negociere a imobilului
ofertat si se achita la sediul lichidatorului judiciar, sau prin
transfer bancar. Caietul de sarcini
se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar dupa achitarea
contravalorii acestuia care este in
cuantum de 500 lei exclusiv TVA.
Cei interesati vor depune la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Unirii nr.78,
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3,
oferta de cumparare, dovada
achitarii Caietului de sarcini,
dovada achitarii garantiei de
participare la negociere precum si
dovada indeplinirii conditiilor
cerute prin Caietul de sarcini,
pana cel tarziu cu 24 de ore anterior zilei si orei stabilite pentru
deschiderea plicurilor si negocierea directa. Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul
021.227.28.81.
l Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti, cod fiscal 4898681, cu sediul
în Str. Trandafirilor nr. 41, Jud.
Gorj, cod poştal 215500, Tel.
0253/378603, Fax 0253/378663,
e-mail office@primariacarbunesti.ro, organizează în data de
23.06.2016 orele 10.30 licitaţie
publică în vederea concesionarii
terenului în suprafaţa de 2193
mp situat în oraş Tg. Cărbuneşti,
Str. Teilor. Preţul minim de
pornire a licitaţiei este de 3,1 lei/
mp/an, durata concesiunii fiind
de 10 de ani. Posibilii ofertanţi
pot procura documentaţia de
atribuire de la sediul concedentului, biroul Administrarea dome-

niului public şi privat, contra cost
100 lei, până la data de
20.06.2016. Eventualele clarificări
pot fi solicitate până la data de
21.06.2016, urmând ca răspunsul
la solicitările de clarificare să se
facă până la data de 22.06.2016.
Ofertele se vor depune la registratură instituţiei până la data de
23.06.2016, orele 10.00, în plic
sigilat, conform instrucţiunilor
privind modul de elaborare şi
prezentare a ofertelor. În caz de
neadjudecare licitaţia publică se
va repeta în data de 14.07.2016,
ora 10.30.Instanţa competenţă în
soluţionarea litigiilor apărute este
Tribunalul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg.Jiu, Jud Gorj,
telefon 0253/212536. Prezentul
anunţ a fost trimis spre publicare
în data de 24.05.2016.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi seria CPTx,
nr.0029084, eliberat de ARR Dolj,
numele: Stanciu Vasile. Se
declară nul.
l Pierdut adeverinta plata integrala, pe numele Moise Ion si
Moise Elena. O declar nula.
l Pantea Marius Daniel, avocat
definitiv în Baroul Bucureşti,
pierdut legitimaţie de avocat. Se
declară nulă.
l Subscrisa SC Champy Com
SRL, cu sediul in Com. Bucov, str.
Eroilor, nr. 1, ciupercarie, grajdul I ,
avand J29/2178/2006 si CUI
19080850 anunta pierdut certificatul
constatator nr. 54496/27.05.2009.

l SC Auto Codreanu SRL
Brașov declară pierdut și nul
Document de control pentru
transportul rutier de persoane
prin servicii ocazionale național,
nr. 0057507, cu un nr. de 25 file, în
dublu exemplar, eliberat de Autoritatea Rutieră Română.
l Independent Trans SRL, sediu:
Com. Balotesti, Sat Balotesti, str.
Broscari, nr. 10, Jud. Ilfov,
CUI:11677241, J23/1630/2004,
declara pierdut si nul Certificat
Constatator sediu social,
nr.27876/18.10.2004.
l Declar pierdută ştampila
dreptunghiulară a Şcolii Generale
nr. 126 din Bucureşti, Sector 5,
C.I.F. 33323520. O declar nulă.
l Declar pierdută (nulă) chitanţa
de achitare a apartamentului din
Bucureşti, str. Ioviţă nr.8, Bl. P13,
sc.1, etaj 3, apt. 12, Sector 5, în
baza contractului de vânzarecumpărare 27635/1992 Grapă
Stelian Petre şi Caterina eliberat
de Imobiliara Soc. Comfort
Cotroceni S.A.
l Pierdut card tahograf nr. 000
000 0007HLL000, eliberat la data
de 24.11.2015 de A.R.R. Tulcea
pe numele: Zlate Sorin– Năstase.
Se declară nul.
l Pierdut card de sănătate
C.N.A.S. –Bucureşti pe numele
Tătar Eugen. Îl declar nul.
l Pierdut certificate constatatoare ale punctelor de lucru
privind autorizarea funcţionării
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din pct de vedere al securităţii
in munca in baza Legii
nr.359/2004 pt societatea EURO
J&K PIESE AUTO SRL, CIF
RO329144, J40/2997/1991, cu
s e d i u l i n S t r. H a r a l a m b i e
Botescu nr.2, sector.1 si puncte
de lucru in Calea Şerban Voda
nr. 280A, sector.4, Şoseaua
Stefan Cel Mare nr.17, sector.2
si Strada 1 Mai nr.26A, sector.6.
Le declaram nule.
l Pierdut Act de concesiune nr.
97, nume: Niţescu Aurelia, str.
Pieţii nr. 36-42, Bucureşti, sector
1, eliberat în data de 09.X.1991;
un loc de veci cu două morminte,
dim. 2x2,50 = 5 mp, fig. XXVI,
lotul nr. 2/3 C38, cumpărat cu
chitanţa 1764/gi.
l Subsemnatul Mihai Emil Paun
legitimagt cu CI seria IF nr.
256661 eliberata de SPCLEP
Voluntari, motivez anuntul din
data de 27 aprilie 2016, anunt
care se refera la “declarative pierdere livret si certificate de identificare pentru aeronava de tip
ULM cu numarul YR 5191, serie
celula 234 si serie motor 5649613”
prin faptul ca documentele mai
sus mentionate, nu au fost
primate odata cu vanzarea aeronavei catre mine.

DECESE
Ne-a părăsit ing. Octavian Pașoi
(Vică). Înmormântarea va avea
loc astăzi, 25 mai, la ora 12.00, la
Cimitirul Cernica. Dumnezeu
să-l ierte! Familiile Marinescu-Pașoi
publicitate

