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OFERTE SERVICIU
SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti,
Bdul Basarabia, nr. 256, sector 3, angajeaz`
l`c`tu[i mecanici [i sudori specializa]i în
sudura de tip MIG-MAG [i TIG. Cerin]a pri-
oritar̀ : cuno[tin]e foarte bune de desen
tehnic [i experien]` în montajul struc-
turilor metalice. Rela]ii la telefon:
0771.774.080.

Anun] Departamentul pentru Egalitate de
{anse între Femei [i B`rba]i organizeaz`
concurs în vederea ocup`rii urm`toarelor
func]ii publice de execu]ie vacante: a)Ser-
viciul Economic, Resurse Umane [i Admin-
istrativ: 1.Consilier, clasa I, grad profesional
debutant; 2.Consilier, clasa I, grad profe-
sional asistent; 3.Consilier, clasa I, grad pro-
fesional principal; 4.Consilier, clasa I, grad
profesional superior; b)Compartimentul
Comunicare [i Rela]ii Publice: Consilier,
clasa I, grad profesional asistent; c)Direc]ia
Strategii, Politici, Programe [i Monitorizare
Pentru Egalitate de {anse: Consilier, clasa
I, grad profesional asistent; d) Comparti-
mentul Juridic-Contencios: Consilier ju-
ridic, clasa I, grad profesional asistent.
Documentele necesare înscrierii la con-
curs, condi]iile generale [i specifice de par-
ticipare [i bibliografia sunt afi[ate la sediul
departamentului din Str. Petofi Sandor,
nr.47, Sector 1, Bucure[ti. Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune la sediul
Departamentului pentru Egalitate de
[anse între Femei [i B`rba]i - Serviciul Eco-
nomic, Resurse Umane [i Administrativ, în
termen de 20 de zile de la data public`rii
prezentului anun].

Prim`ria comunei Slobozia Mîndra, jude]
Teleorman organizeaz` concurs de re-
crutare pentru ocuparea urmatorului post
vacant, func]ie public` de execu]ie din
cadrul aparatului de specialitate al Pri-
marului comunei Slobozia Mîndra: Inspec-
tor, clasa I, grad profesional asistent, nivel
studii S, compartiment cadastru [i registru
agricol. Condi]ii specifice necesare în ved-
erea particip`rii la concurs [i a ocup`rii
func]iei publice sunt: Studii universitare
de licen]  ̀absolvite cu diplom ,̀ respectiv
studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom  ̀de licen]  ̀ sau echiva-
lent.

Concursul se organizeaz` la sediul
Prim`riei Comunei Slobozia Mîndra în
data de 28.08.2014-proba scris  ̀[i în data
de 01.09.2014-interviul. Condi]iile de par-
ticipare la concurs [i bibliografia stabilit`
se vor afi[a la sediul Prim`riei Comunei
Slobozia Mîndra.

Agen]ia Na]ional̀  pentru Ocuparea For]ei
de Munc` cu sediul în Bucure[ti, Str.
Avalan[ei, nr. 20-22, sector 4, scoate la con-
curs, în zilele de 07.08.2014 (proba scris`) [i
11.08.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi temporar vacante: 1.
Consilier clasa I, grad profesional superior
– Direc]ia Managementul Pie]ei Muncii,
Formare Profesional ,̀ Informatic  ̀[i Con-
trol M`suri Active – Compartimentul In-
formatic ;̀ Condi]ii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie temporar vacante:
Preg`tire de specialitate – studii uni-
veristare de licen]  ̀absolvite cu diplom ,̀
respectiv studii superioare de lung  ̀durat`
absolvite cu diplom  ̀de licen]  ̀sau echiva-
lent`; Vechime în specialitate – minimum
9 ani; Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel,
Internet – nivel mediu;  Ini]iativ  ̀[i creativ-
itate, capacitate de adaptare la munc  ̀în
echip ,̀ efort intelectual, seriozitate. 2. Con-
silier juridic clasa I, grad profesional princi-
pal – Direc]ia Juridic` [i Metodologie;
Condi]ii specifice de participare la concur-
sul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie temporar vacante: Preg`tire de
specialitate – studii univeristare de licen]`
absolvite cu diplom ,̀ respectiv studii su-
perioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în
domeniul [tiin]elor juridice; Vechime în
specialitate – minimum 5 ani; Cuno[tin]e
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu;  Ini]iativ  ̀[i creativitate, capacitate
de adaptare la munc  ̀în echip`; 3. Inspec-
tor clasa I, grad profesional principal –
Direc]ia Juridic` [i Metodologie; Condi]ii
specifice de participare la concursul pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de speciali-
tate – studii univeristare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate – minimum 5 ani;
Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu;  Ini]iativ  ̀[i creativitate,
capacitate de adaptare la munc  ̀în echip ,̀
efort intelectual, seriozitate. 4. Consilier
clasa I, grad profesional superior – Direc]ia
Managementul Pie]ei Muncii, Formare
Profesional̀ , Informatic  ̀[i Control M`suri
Active – Compartimentul Analiza Pie]ei
Muncii [i programe de ocupare; Condi]ii
specifice de participare la concursul pen-
tru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacante: Preg`tire de speciali-
tate – studii univeristare de licen]` ab-
solvite cu diplom`, respectiv studii
superioare de lung` durat` absolvite cu

diplom` de licen]` sau echivalent`;
Vechime în specialitate – minimum 9 ani;
Cuno[tin]e operare PC: Word, Excel, Inter-
net – nivel mediu;  Ini]iativ  ̀[i creativitate,
capacitate de adaptare la munc  ̀în echip ,̀
efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 07.08.2014 – ora 9.00 – proba
scris`; 11.08.2014 – ora 12.00 – interviul. În-
scrierile se fac în termen de 8 zile de la data
public`rii anun]ului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea
For]ei de Munc  ̀Arge[ cu sediul în Pite[ti,
B-dul Republicii, nr.11, scoate la concurs, în
zilele de 07.08.2014 (proba scris`) [i
11.08.2014 (interviul), la sediul agen]iei
urm t̀orul post temporar vacant: Consilier
juridic clasa I, grad profesional principal -
Compartimentul Juridic [i Rela]ii cu Pub-
licul; Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie temporar vacante:
Preg`tire de specialitate – studii univer-
sitare de licen]  ̀absolvite cu diplom ,̀ re-
spectiv studii superioare de lung  ̀durat`
absolvite cu diplom  ̀de licen]  ̀sau echiva-
lent` în domeniul [tiin]elor juridice;
Vechime în specialitate: minimum 5 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, In-
ternet – nivel mediu; Ini]iativ  ̀[i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc  ̀în
echip`, efort intelectual, seriozitate. Pro-
gramul concursului:  07.08.2014 – ora 9.00
– proba scris`; 11.08.2014 – ora 12.00 – in-
terviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile
de la data public`rii anun]ului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Arge[.

Agen]ia Jude]ean  ̀pentru Ocuparea For]ei
de Munc  ̀Prahova cu sediul în Ploie[ti, str.
Nicolae Iorga, nr.1, scoate la concurs, în zilele
de 25.08.2014 (proba scris`) [i 27.08.2014
(interviul), la sediul agen]iei urm t̀orul post
vacant: inspector clasa I, grad profesional
debutant - Biroului Agen]ie Local  ̀Câmp-
ina - Compartimentul Implementare
M`suri Active, Condi]ii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie vacante: Preg`tire de
specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom ,̀ respectiv studii supe-
rioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`;
Cuno[tin]e de operare PC – Word, Excel,
Power Point, Internet; Ini]iativ  ̀[i creativi-
tate, capacitate de adaptare la munc` în
echip ,̀ efort intelectual, seriozitate. Progra-
mul concursului: 25.08.2014 – ora 9.00 –
proba scris ;̀ 27.08.2014 – ora 12.00 – inter-
viul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data public`rii anun]ului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Pra-
hova.

CITA}II
Dragomir Dumitru [i Dragomir Maria, din
comuna Independen]a jude]ul Gala]i,
reclaman]i în dosar 502/233/2014 al
Judec`toriei Gala]i cheam` în judecat`
Efrosa Rodica C`t`lina, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Tecuci, Strada Oituz,
num`rul 7, pentru revendicare [i gr̀ ni]uire
pentru data de 27.August.2014 la
Judec`toria Gala]i Sala 5 Timpul 1.

Pârâta Enache R`di]a este chemat` la
Judec`toria Pogoanele, jud. Buz`u, luni
08.09.2014, ora 8.30 în dosarul civil
nr.666/282/2014, având ca obiect divor]
cu minori, reclamant fiind Enache Gheo-
rghe.

Numitul Neagu Petric  ̀domiciliat legal \n
sat Mastacani, com. Mastacani, jud. Gala]i
este citat  ̀\n calitate de p~r~t \n contradic-
toriu cu DGASPC Gala]i \n Dosarul civil nr.
6712/121/2014, av~nd ca obiect de-
schiderea procedurii de adop]ie intern`,
cu termen de judecat` \n data de
20.08.2014, sala 3, ora 9 la Tribunalul Gala]i
\n vederea exprim`rii consim]`m~ntului
la adop]ie.

Numita Niculita Maria, cu domiciliul legal
\n sat Cozia, com. Costuleni, jud. Ia[i, \n fapt
locuie[te \n mun. Gala]i, str. Garofi]ei, nr.
11, jud. Gala]i este citat  ̀la Tribunalul Gala]i
la data de 20.08.2014, \n dosarul civil nr.
6491/121/2013, sala 3, ora 8,30 \n proces cu
DGASPC Gala]i, \n vederea exprim`rii con-
sim]`m~ntului la adop]ie.

Numita Negrau Nicoleta, cu domiciliul
legal \n comuna/sat Tudor Vladimirescu,
jud. Gala]i este citat  ̀la Tribunalul Gala]i
la data de 20.08.2014, \n dosarul civil nr.
3385/121/2014, sala 3, ora 8,30 \n proces cu
DGASPC Gala]i, \n vederea exprim`rii con-
sim]`m~ntului la adop]ie.

Dosar nr. 1577/307/2014. Emis`: 14.07.2014
Soma]ie (în[tiin]are). Prin încheierea de
[edin]  ̀din data de 03.07.2014, instan]a a
dispus emiterea unei în[tiin]`ri c t̀re toate
persoanele interesate s  ̀fac  ̀opozi]ie cu
privire la ac]iunea formulat  ̀de c t̀re recla-
man]ii Siman Ioan, Siman Maria, domi-
cilia]i în Sighetu Marma]iei, Str.M.
Kog`lniceanu, nr.42, Jud.Maramure[.
Obiectul cererii reclaman]ilor îl reprezint`
uzucapiunea ca mod de dobândire a drep-
tului de proprietate, cu privire la suprafa]a
de teren de 1.333mp, reprezentând teren
arabil, situat în Sighetu Marma]iei, Strada

Pescarilor, având ca vecini: familia Roman,
familia Pop cuprins în CF nr.50837 Sighetu
Marma]iei (CF vechi 9050 Sighetu
Marma]iei), num`r topo 2541/6 [i CF 9050
Sighetu Marma]iei num`r topo
2540/2/2/3/2. Persoanele interesate care
pot dovedi un drept sau un interes legitim
precum [i Unitatea Administrativ Teritor-
ial̀  a Municipiului Sighetu Marma]iei prin
Primar, au dreptul s  ̀fac  ̀opozi]ie în ter-
men de [ase luni de la emiterea prezentei
soma]ii sau în[tiin]`ri. În cazul în care, în
termen de [ase luni de la emiterea
soma]iei sau publica]iei, nu s-a f`cut
opozi]ie, instan]a va proceda la judecarea
cererii reclamantei.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploie[ti, str. Banatului, nr.
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numit` lichidator judiciar conform
incheierii din data de 23.05.2014 pro-
nun]at` de Tribunalul Prahova în dosarul
4197/105/2014, anun]` deschiderea pro-
cedurii simplificate a insolventei deb-
itoarei SC Triobe Impex SRL, Ploie[ti, str.
Sondelor, nr. 19B, jud. Prahova,
J29/1405/2005, CUI 17724857. Termenul
limit` pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a crean]elor este 31.07.2014. Ter-
menul limit` pentru verificarea
crean]elor, întocmirea, afi[area [i comu-
nicarea tabelului preliminar al crean]elor
este 08.08.2014. Termenul pentru solu-
tionare eventuale contestatii si afi[area
tabelului definitiv al crean]elor este
15.08.2014. Prima adunare a creditorilor
la data de 22.08.2014, ora 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar.

România Tribunalul Bucure[ti Sec]ia A Iii-
A Civil`. Dosar nr. 34831/3/2013. Sentin]a
civil` nr. 223. {edin]a public` din
19.02.2014. Tribunalul compus din: Pre[ed-
inte: Constan]a Moisescu. Grefier: Mihai
Vijulie. Pe rol solu]ionarea cauzei civile de
fa]` privind pe reclamanta British & For-
eign Bible Society (BFBS) în contradictoriu
cu pârâta Societatea Biblic` Interconfe-
sional` Din România (SBIR), având ca
obiect drepturi de autor [i drepturi
conexe. Tribunalul Asupra cauzei civile de
fa]`, deliberând, constat`: Prin cererea în-
registrat` la data de 29.10.2013, sub nr.
34831/3/2013, pe rolul Tribunalului Bu-
cure[ti – Sec]ia a III-a Civil`, reclamanta
British & Foreign Bible Society (BFBS) a
formulat cererea de chemare în judecat`
a pârâtei Societatea Biblic` Interconfe-
sional` Din România (SBIR), solicitând in-
stan]ei ca, în baza probelor ce se vor fi
administrate s` se stabileasc`: 1. aparte-
nen]a exerci]iului drepturilor patrimoni-
ale de autor asupra traducerii Bibliei
efectuate de Dumitru Cornilescu c`tre
British & Foreign Bible Society (BFBS); 2.
eviden]ierea pe tirajele publicate în pe-
rioada 1992-2013 printr-o erat` [i pe cele
ce se vor publica în continuare de pârâta
Societatea Biblic` Interconfesional` din
România (SBIR) a elementelor de re-
cunoa[tere a copyright-ului asupra traduc-
erii Bibliei efectuate de Dumitru
Cornilescu ce apar]ine British & Foreign
Bible Society (BFBS). La termenul de jude-
cat` din 19.02.2014, p`r]ile au depus la
dosar o tranzac]ie încheiat` la data de
13.02.2014, solicitând instan]ei ca, în
temeiul art. 438 N.C.pr.civ., s` ia act de
tranzac]ie [i s  ̀pronun]e o hot`râre de ex-
pedient, având în vedere textul
tranzac]iei. Pentru aceste motive în nu-
mele legii hot`r̀ [te: În baza art.438 [i 439
N.C.P.C. ia act [i consfin]e[te tranzac]ia
încheiat  ̀între p`r]i la 13.02.2014, prin care
acestea în]eleg s` sting` litigiul ce face
obiectul prezentului dosar: Tranzac]ie
între: British & Foreign Bible Society
(BFBS) patronat  ̀de majestatea Sa Regina
Elisabeta a Marii Britanii, cu sediul în
Marea Britanie, Stonehill Green, Westlea,
Swindon, SN5 7DG, reprezentat` legal
prin Dl. Derek Hill, [i Societatea Biblic` In-
terconfesional` din România (SBIR),
reprezentat` legal prin Emilia Iorgan-
dopol în calitate de Secretar General, pe
scurt SBIR, pe de alt` parte. În temeiul
art.2267 [i urm`toarele din Noul Cod de
Procedur` Civil` [i a prevederilor Legii
nr.8/1996 a dreptului de autor [i drep-
turilor conexe, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, a intervenit
urm`toarea tranzac]ie ce are ca obiect
stingerea pe cale amiabil` a litigiului din-
tre p`r]i prin recunoa[terea de c`tre SBIR
a apartenen]ei exerci]iului drepturilor de
autor asupra traducerii Bibliei efectuate
de Dumitru Cornilescu c`tre BFBS. SBIR se
oblig` s` eviden]ieze pe tirajele publicate
sau ce vor fi publicate de aceasta a ele-
mentelor de recunoa[tere a copyright-ului
asupra traducerii Bibliei efectuate de Du-
mitru Cornilescu ce apar]ine British & For-
eign Bible Society (BFBS). Pentru tirajele
deja publicate în perioada 1992-2013, SBIR
se oblig` a edita pe cheltuiala sa o erat`
pentru eviden]ierea elementelor de copy-
right ce apar]in BFBS. Toate informa]iile
transmise scris [i oral în leg`tur` cu
prezenta tranzac]ie, precum [i con]inutul
prezentei tranzac]ii au un caracter public.
Pronun]at` în [edin]` public`, azi,

19.02.2014. Pre[edinte Constan]a Moi-
sescu. Grefier Mihai Vijulie. Textul integral
al Hot`rârii Civile se g`se[te pe site-ul So-
ciet`]ii Biblice Interconfesionale din
România: www.societateabiblica.org. 

LICITA}II
Ministerul Justi]iei, cu sediul în
Bucure[ti, str. Apolodor nr.17, sector 5,
adres` internet http://www.just.ro/
ofer` spre închiriere prin licita]ie pub-
lic` o suprafa]` de 75,50 mp din incinta
sediului ministerului, pentru “activit`]i
de alimenta]ie public` [i/sau servicii de
preparare [i servire a mesei pentru
salaria]i’’. Persoanele interesate pot
ob]ine gratuit. Documenta]ia de
atribuire accesând adresa www.just.ro
Sec]iunea Achizi]ii publice sau de la
sediul Ministerului Justi]iei. Data limit`
pentru depunerea ofertei la Regis-
tratura General` a Ministerului Justi]iei:
12.08.2014 ora 11.00. Data deschiderii
ofertelor: 12.08.2014 ora 11.30, la sediul
Ministerului Justi]iei. Informa]ii supli-
mentare se pot ob]ine la sediul

institu]iei, Serviciul Achizi]ii Publice,
telefon/fax 0372.04.11.15/1114, email:
achizitiipublice@just.ro.

Prim`ria ora[ului Petrila organizeaz`
licita]ie public` în data de 14.08.2014,
ora 10:00, pentru concesionarea prin
licita]ie public` a unei parcele de teren
în suprafa]` de 298 mp, situat` în str.
[colii, eviden]iat` în CF nr.62430 Petrila,
nr.cad.62430, în vederea construirii unei
sere. Durata concesiunii este de 25 ani.
Pre]ul de pornire al licita]iei este de 1
leu/mp/an, conform HCL 121/2014. Taxa
de participare la licita]ie este de: 100 lei.
Garan]ia de participare la licita]ie este
de: 75 lei. Costul caietului de sarcini este
de 10 lei, iar acesta este disponibil la
sediul institu]iei, camera nr.7. Ofertan]ii
r`mân angaja]i prin termenii ofertelor
lor 90 de zile.

Ofertele se depun pân` în data de
14.08.2014, ora 9:00, la sediul Prim`riei
ora[ului Petrila. Informa]ii suplimentare
se pot solicita la sediul Prim`riei
ora[ului Petrila, str.Republicii, nr.196, jud.
Hunedoara, la telefon/fax 0254.550760

sau 0254.550977, interior 218 sau pe
adresa de e-mail:
primaria.petrila2008@yahoo.com. 

PIERDERI
Pierdut Autoriza]ie de traduc`tor
nr.2818 pe numele Vasilu]` Daniela. Se
declar` nul`.

Pierdut card tahograf, card atestat pro-
fesional transport marf` [i certificat
ADR pe numele Vlad Constantin. Se de-
clar` nule.

SC Indico Trading International SRL,
C.U.I. 28942296, cu sediul în Bucure[ti,
Sector 5, str. Dantelei nr. 90-92, de-
clar`m pierdut Registrul de eviden]` a
opera]iunilor cu metale pre]ioase pen-
tru punct de lucru mobil.

MATRIMONIALE
Simplu [i curat, 50 de ani, doresc s` re-
descop`r voluptatea [i extazul al`turi
de o femeie modest`, senzuala,
sl`bu]`, \ntr-o rela]ie deschis` sau disc-
reta. OP 39-CP 54, Bucure[ti.

Publicitate

Familia Prof Univ
Dr Ion ]intoiu anun]` 
cu mare durere în su-
flet decesul celui mai
bun prieten al nostru 

AUREL 
CONSTANTIN ILIE.

“Nu vom uita niciodat`
bun`tatea sufletului

s`u [i sprijinul acordat
colegilor din Liceul 

Militar [tefan cel Mare 
[i Sfânt din Câmpu-
lung Moldovenesc”

P`str`m în suflet
memoria lui [i 

exprim`m sincere 
condolean]e 

familiei îndurerate.

L-am pierdut 
pe colegul 

[i bunul meu prieten 
AUREL 

CONSTANTIN 
ILIE. 

Îl voi p`stra 
toat` via]a mea 

în suflet [i nu pot 
uita cei 50 ani 
de prietenie [i 
colegialitate. 
Pentru mine 
nu a murit. 

Gral mr(r) Prof Univ 
Dr Ion C }intoiu.

A plecat 
dintre noi 

AUREL 
CONSTANTIN ILIE 
so] [i tat` iubit, un 

om onest [i de mare
caracter. Dumnezeu 

s`-l odihneasc`. 
Nesfâr[ite regrete. 

Familia. 

Ceremonia 
va avea loc 

la cimitirul uman 
Vitan Bârze[ti 
la ora 11,30 în 
25 iulie 2014

DECESE


