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OFERTE SERVICIU
Angajez paznic tel. 021/336.58.90

CURS DE FORMARE PROGRAMATOR ROBOT DE SUDURå Walter Tosto
SPA selec]ioneaz` tineri- de preferin]` cu vârsta cuprins` între 18 [i 25 de
ani -pentru a-i ini]ia în profesia de programator robot de sudur`, prin in-
termediul unui curs de formare profesional`. Candidatul ideal:-calm,
concentrat [i tenace în rezolvarea problemelor, vioi [i flexibil, absolv-
ent de liceu informatic (note absolvire 9.50/10), având cuno[tin]e de
programare C /C++, JAVA, VB, [i preferabil .NET. Cerin]ele tehnice sunt:-
cuno[tin]e de AutoCAD [i software pentru modelare 3D (preferabil
CATIA), precum [i capacitatea de a interpreta desenele mecanice. Com-
pleteaz` profilul cunoa[terea limbii engleze cât [i orice experien]` an-
terioar` în domeniul automatiz`rii. CV-urile se pot trimite prin
fax:+40-314.201.060 sau e-mail: job@waltertosto.it sau office@fecne.ro. 

Academia Român` – Filiala Ia[i, Institutul de Filologie Român` „A. Philip-
pide” organizeaz`, în ziua de 25.02.2015, ora 10:00, concurs pentru ocu-
parea postului de asistent de cercetare [tiin]ifica, în domeniul Filologie
român`, specializarea Etnologie. Concursul se va desf`[ura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul
de concurs se depune în termen de 30 de zile de la data public`rii
anun]ului, la sediul Institutului.. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de
la secretariatul institutului [i/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare,
telefon: 0332/101115.

Academia Romana, Sec]ia de Stiin]e Matematice anunta concurs pen-
tru ocuparea postului de director al Institutului de Matematic` Octav
Mayer, începând cu data de 29.01.2015. Condi]iile de participare la concurs
sunt cele prev`zute în Regulamentul pentru ocuparea func]iilor de con-
ducere în unit`]ile de cercetare ale Academiei Române. Candida]ii vor
depune cererea [i dosarul de înscriere la Academia Romana, Sec]ia de
Stiin]e Matematice, Calea Victoriei 125, Bucuresti, in perioada 29.01.2015-
27.02.2015 (ora 14.00). Detalii la telefon 021.2128640/143.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui orga-
nizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea unor func]ii publice de
execu]ie vacante dup` cum urmeaz`: - Un post de consilier, clasa I, gradul
asistent  la Serviciul de Monitorizare [i Management de Caz pentru Copii
în Asisten]` Maternal` [i Asisten]i Maternali Profesioni[ti; - Un post de
consilier, clasa I, gradul debutant Serviciul de Monitorizare [i Manage-
ment de Caz pentru Copii în Asisten]` Maternal` [i Asisten]i Maternali
Profesioni[ti; - Un post de consilier, clasa I, gradul superior la Serviciul de
Monitorizare [i Management de Caz pentru Copii în Asisten]` Maternal`
[i Asisten]i Maternali Profesioni[ti; - Un post de referent, clasa III, gradul
superior la Secretariatul Comisiilor. Concursul se organizeaz` la sediul
Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui, în
data de 23 februarie 2015, ora.10.00 - proba scris`. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data public`rii în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul  Direc]iei Generale de Asisten]`
Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui. Dosarul de înscriere trebuie s` con]in`
în mod obligatoriu documentele prev`zute la art.49 din H.G.nr.611/2008.
Condi]iile de participare la concurs [i bibliografia se afi[eaz` pe site-ul [i
la sediul Direc]iei Generale de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului

Vaslui. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul Direc]iei Generale de
Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Vaslui [i la nr.de telefon:
0235/315138.

Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale, din subordinea Ministeru-
lui Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale organizeaz` concurs în data de
11.02.2015 -proba scris`, pentru ocuparea postului temporar vacant de
execu]ie cu contract individual de munc` pe durat` determinat`: Inspec-
tor debutant, SBD– studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]`/ echivalent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e in-
ginere[ti/ economice/ juridice. Data limit` de depunere a dosarelor de
concurs: 29.01.2015, orele 16,30, la sediul AFIR, str. [tirbei Vod`. nr.43, sec-
tor 1, Bucure[ti. Proba scris` a concursului se va desf`[ura în data de 11 feb-
ruarie 2015, ora 10,00 la sediul A.F.I.R., din str. {tirbei Vod`, nr.43, sector 1,
Bucure[ti. Interviul va avea loc în data de 17 februarie ora 10:00  la sediul
A.F.I.R., din str. {tirbei Vod`, nr.43, sector 1, Bucure[ti. Date de contact sec-
retar comisie concurs- Direc]ia pentru Gestiunea Performan]elor Profe-
sionale [i Recrutare- Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale: nr. tel.
031.860.25.48/32 -Lorena L`p`d`tescu.

Anun] de scoatere la concurs a postului vacant de [ef Serviciu Formare
Profesional`: Institutul Na]ional pentru Cercetare [i Formare Cultural`
organizeaz`, în temeiul Legii nr. 53/200- Codul Muncii, republicat`, a Reg-
ulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post temporar vacant corespunz`tor func]iilor contractuale [i a cri-
teriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a per-
sonalului contractual din sectorul bugetar pl`tit din fonduri publice,
aprobat prin H.G. nr.286/2011 [i a Legii -cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitar` a personalului pl`tit din fonduri publice, la sediul din
Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucure[ti, în perioada 13–25 februarie
2015, concursul pentru ocuparea postulului vacant contractual de [ef Ser-
viciu Formare Profesional` în cadrul Serviciului Formare Profesional`.
Pentru participarea la concurs candida]ii trebuie s` îndeplineasc`
urm`toarele condi]ii: 1. Studii de specialitate: Studii superioare de lung`
durat`; 2. Perfec]ion`ri, specializ`ri: cursuri de perfec]ionare în domeni-
ile studiilor de specialitate, master, diplom` sau certificat de manager
cultural, atestat de formator, management de proiect; 3. Vechimea în
munc`/ specialitate necesar`: minim 4 ani vechime [i minim 6 luni într-
o func]ie de conducere; 4. Cuno[tin]e de operare/ programare pe calcu-
lator: Microsoft Office. 5. Limbi str`ine: cunoa[terea la nivel avansat
(vorbit, citit, scris) a cel pu]in o limb` str`in` de circula]ie interna]ional`;
6. Abilit`]i, calit`]i [i aptitudini necesare: capacitate de comunicare,
rela]ionare [i cooperare în echip`, capacitate de analiz` [i sintez`, adapt-
abilitate la situa]ii noi, putere de concentrare în condi]ii de stres, capac-
itate de organizare, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect fa]` de
ceilal]i angaja]i [i fa]` de partenerii [i colaboratorii I.N.C.F.C., spirit de
ini]iativ`, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personal`; 7.
Competen]a managerial`: cuno[tin]e de management, calit`]i [i apti-
tudini manageriale. Concursul se va desfa[ura la sediul Institutului
Na]ional pentru Cercetare [i Formare Cultural` din Bulevardul Unirii nr.22,
sector 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Vod`- etaj 2, camera 219), dup` cum urmeaz`: -Proba scris` în
data de 13 februarie 2015, ora 10.00. -Proba practic` în data de 19 febru-
arie 2015, ora 10.00. -Interviul în data de 25 februarie 2015, ora 10.00.
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizeaz` pân`

la data de 5 februarie 2015, ora 14.00, la sediul Institutului Na]ional pen-
tru Cercetare [i Formare Cultural`: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bu-
cure[ti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vod`-
etaj 2, camera 227), compartimentul Resurse Umane. Persoana de con-
tact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Manager I.N.C.F.C.,dr. Car-
men Croitoru.

Anun] de scoatere la concurs a postului vacant de [ef Serviciu Cercetare:
Institutul Na]ional pentru Cercetare [i Formare Cultural` organizeaz`, în
temeiul Legii nr.53/200 -Codul Muncii, republicat`, a Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post tem-
porar vacant corespunz`tor func]iilor contractuale [i a criteriilor de pro-
movare în trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar pl`tit din fonduri publice, aprobat prin
H.G. nr.286/2011 [i a Legii- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitar`
a personalului pl`tit din fonduri publice, la sediul din Bd. Unirii nr.22, etaj
2, sector 3, Bucure[ti, în perioada 13  februarie– 2 martie 2015, concursul
pentru ocuparea postulului vacant contractual de [ef Serviciu Cercetare
în cadrul Serviciului Cercetare. Pentru participarea la concurs candida]ii
trebuie s` îndeplineasc` urm`toarele condi]ii: 1. Studii de specialitate:
studii superioare de lung` durat` în [tiin]ele sociale, [tiin]ele umaniste
sau economie; 2. Perfec]ion`ri, specializ`ri: cursuri de perfec]ionare în
domeniile studiilor de specialitate, master;  3. Vechimea în munc`/ spe-
cialitate necesar`: minim 4 ani vechime [i minim 6 luni într-o func]ie de
conducere; 4. Cuno[tin]e de operare/ programare pe calculator: Mi-
crosoft Office, programe de specialitate (minim SPSS). 5. Limbi str`ine:
cunoa[terea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a cel pu]in o limb` str`in`
de circula]ie interna]ional`; 6. Abilit`]i, calit`]i [i aptitudini necesare: ca-
pacitate de comunicare, rela]ionare [i cooperare în echip`, capacitate de
analiz` [i sintez`, adaptabilitate la situa]ii noi, putere de concentrare în
condi]ii de stres, capacitate de organizare, corectitudine, moralitate, am-
abilitate, respect fa]` de ceilal]i angaja]i [i fa]` de partenerii [i colabora-
torii I.N.C.F.C., spirit de ini]iativ`, operativitate, perspicacitate,
responsabilitate personal`; 7. Competen]a managerial`: cuno[tin]e de
management, calit`]i [i aptitudini manageriale; experien]` în coor-
donarea unei echipe de cercetare; 8. Minim 3 articole publicate în peri-
odice sau în volume de specialitate acreditate, în calitate de autor sau
coautor; minim 5 prezent`ri la conferin]e na]ionale [i interna]ionale.
Concursul se va desf`[ura la sediul Institutului Na]ional pentru Cercetare
[i Formare Cultural` din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în in-
cinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera
219), dup` cum urmeaz`: -Proba scris` în data de 13 februarie 2015, ora
10.00. -Proba practic` în data de 19 februarie 2015, ora 10.00. -Interviul în
data de 25 februarie 2015, ora 10.00. Depunerea dosarelor în vederea în-
scrierii la concurs se realizeaz` pân` la data de 5 februarie 2015, ora 14.00,
la sediul Institutului Na]ional pentru Cercetare [i Formare Cultural`: Bule-
vardul Unirii nr.22, sector 3, Bucure[ti (în incinta Ministerului Culturii- in-
trarea din Blvd. Mircea Vod`- etaj 2, camera 227), compartimentul Resurse
Umane. Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.

Anun] privind ocuparea prin examen/concurs pe perioad` nedetermi-
nat` a unei func]ii contractuale de execu]ie vacante de muncitor califi-
cat II la Compartimentul Între]inere Drumuri din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului. În temeiul prevederilor art.7 din Regulamentul

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post va-
cant sau temporar vacant corespunz`tor func]iilor contractuale [i a cri-
teriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar pl`tit din fonduri pub-
lice, aprobat prin Hot`rârea Guvernului nr. 286/2011, Prim`ria Ora[ului
Horezu cu sediul în ora[ul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7 organizeaz` con-
curs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei func]ii contrac-
tuale de execu]ie pe perioad` nedeterminat` vacant` respectiv muncitor
calificat II la Compartimentul Între]inere Drumuri din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului ora[ului Horezu astfel: Data desf`[ur`rii con-
cursului: -selec]ia dosarelor: 06.02.2015; -proba scris` în data de
13.02.2015, ora 10.00. Dosarele de înscriere  se pot depune la sediul in-
stitu]iei, compartimentul resurse umane, juridic în perioada 23.01.2015 –
05.02.2015, ora 16,00. Rezultatele selec]iei dosarelor se va afi[a la avizierul
din cadrul Prim`riei ora[ului Horezu în data de 06.02.2015. Condi]ii de
participare la concurs: -Muncitor calificat; -Nr.posturi : 1; -Nivel studii :
Liceale; -Vechime: 5 ani. Condi]ii specifice de participare la concurs:- s`
de]in` permis de conducere categoria: B, C, D. Calendarul concursului: -
Depunerea dosarelor: termen 23.01.2015 - 05.02.2015; - Selec]ia dosarelor:
termen 06.02.2015; - Proba scris`: 13.02.2015, ora 10.00. - Depunere con-
testa]ii prob` scris`: 16.02.2015; - Afi[area rezultatelor dup` contesta]ii:
termen 17.02.2015. - Interviu: 18.02.2015 ora 09:00; - Rezultatul final al
concursului: termen 20.02.2015. Bibliografia de concurs [i actele nece-
sare înscrierii la concurs se afi[eaz` la sediul institu]iei.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Timi[ cu sediul în
Timi[oara, bd. Republicii, nr.21, scoate la concurs, în zilele de 03.02.2015
(proba scris`) [i 05.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
temporar vacant: Consilier clasa I, grad profesional superior - Punct de
Lucru F`get. Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocu-
parea func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Preg`tire de spe-
cialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv
studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau
echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9 ani; Cuno[tin]e de op-
erare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Ini]iativ` [i creativitate, ca-
pacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului: 03.02.2015 – ora 09:00 – proba scris`; 05.02.2015
– ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data pub-
lic`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM
Timi[.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Satu Mare cu sediul
în Satu Mare, str. Ion Ghica, nr.36, scoate la concurs, în zilele de 02.02.2015
(proba scris`) [i 04.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
temporar vacant: referent clasa III, grad profesional superior - Comparti-
mentul Medierea Muncii, Consiliere si Orientare Profesional`. Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie temporar  vacante: Preg`tire de specialitate – studii medii liceale
finalizate cu diplom` de bacalaureat; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercit`rii func]iei publice : minim 9 ani;- Cuno[tin]e de oper-
are PC: Word, Excel, Power Point, navigare internet, po[t` electronic`; -
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 02.02.2015 – ora 09:00 – proba scris`; 04.02.2015 – ora 12:00
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– interviul. 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 Satu
Mare

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Tulcea cu sediul în
Tulcea, str. Grigore Antipa, nr.10, scoate la concurs, în zilele de 03.02.2015
(proba scris`) [i 05.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
temporar vacant: Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar vacante: Referent clasa
III, grad profesional superior - 416383 Compartimentul Execu]ie buge-
tar`, financiar, contabilitate [i administrare fond garantare pentru plata
crean]elor salariale. Preg`tire de specialitate – studii medii absolvite cu
diplom` de bacalaureat; - Vechime în specialitate: minimum 9 ani; -
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet; - Ini]iativ`
[i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelec-
tual, seriozitate. Programul concursului: 03.02.2015 – ora 09:00 – proba
scris`; 05.02.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8
zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Tulcea.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu sediul în Bu-
cure[ti, Str. Avalan[ei, nr.20-22, scoate la concurs, în zilele de 03.02.2015
(proba scris`) [i 05.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`toarele pos-
turi temporar vacante: 1. Inspector superior clasa I, grad profesional su-
perior, Compartimentul Formare profesional`; Condi]ii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
temporar vacant`: Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate:
minimum 9 ani; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc`
în echip`, efort intelectual, seriozitate. 2. Consilier clasa I, grad profesional
superior, Compartimentul informatic`; Condi]ii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie temporar va-
cant`: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitate: minimum 9
ani; cuno[tin]e de operare pe calculator nivel avansat: baze de date, util-
itare, SQL, PL/SQL, Microsoft Office; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 3. Consilier
clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Achizi]ii publice [i in-
vesti]ii; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie temporar vacant`: Preg`tire de specialitate
– studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii su-
perioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`
în domeniul [tiin]elor economice; Vechime în specialitate: minimum 1
an; Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 03.02.2015 – ora
09:00 – proba scris`; 05.02.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile 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` Cluj cu sediul în
Cluj, Str. George Co[buc, nr.2, scoate la concurs, în zilele de 24.02.2015
(proba scris`) [i 26.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
vacant: Consilier clasa I, grad profesional debutant - Compartiment
achizi]ii publice, administrativ, protec]ia muncii [i PSI, Condi]ii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie
vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite
cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent`, în domeniul economic; Vechime
minim` în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice:1
an; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 24.02.2015 – ora 09:00 – proba scris`; 26.02.2015 – ora 12:00
– interviul; 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 Cluj.

Agen]ia Na]ional` pentru Ocuparea For]ei de Munc` cu sediul în Bu-
cure[ti, Str. Avalan[ei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs în zilele de
24.02.2015 (proba scris`) [i 26.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post vacant: Consilier juridic clasa I, grad profesional debu-
tant – Serviciul Comunicare [i Secretariatul Consiliului de Administra]ie.
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei
publice de execu]ie vacante:- Preg`tire de specialitate – studii univer-
sitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent în dome-
niul juridic; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power Point, Inter-
net; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate,
capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului: 24.02.12.2015 – ora 1000 – proba scris`; 26.02.2015
– ora 1200 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 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 24.02.2015
(proba scris`) [i 26.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei urm`torul post
vacant: inspector clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Me-
dierea Muncii, Consiliere, Orientare [i Formare Profesional`. Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: - Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]`
absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent; - Cuno[tin]e de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet; - Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului: 24.02.2015 – ora 10.00 –
proba scris`; 26.02.2015 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în ter-
men de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul AJOFM Arge[.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Dâmbovi]a cu
sediul în Târgovi[te, Str. Tudor Vladimirescu, nr.1A scoate la concurs în
zilele de 24.02.2015 (proba scris`) [i 26.02.2015 (interviul), la sediul
agen]iei urm`torul post vacant: Inspector clasa I, grad profesional supe-
rior - Serviciul Agen]ia local` Târgovi[te; Condi]ii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante:
Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu
diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu
diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul [tiin]elor economice;
Vechime minim` în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei
publice: 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Internet; Cuno[tin]e
în domeniul proiectelor FSE; Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:
Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului: 24.02.2015 – ora 9.00 –
proba scris`; 26.02.2015 – ora 12.00 – interviul. Înscrierile se fac în ter-
men de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul AJOFM Dâmbovi]a.

Agen]ia Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei de Munc` Harghita cu sediul
în Miercurea Ciuc, B-dul Fr`]iei, nr.2, scoate la concurs, în zilele de
24.02.2015 (proba scris`) [i 26.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei
urm`torul post  vacant:  Referent de specialitate clasa II, grad profesional

superior, Compartimentul Medierea Muncii, Consiliere, Orientare [i For-
mare Profesional`. Condi]ii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante: - Preg`tire de specialitate
– studii superioare de scurt` durat` absolvite cu diplom`;- Vechime în
specialitate: minimum 9 ani; - Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet; - Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare
la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
24.02.2015 – ora 09:00 – proba scris`; 26.02.2015 – ora 12:00 – interviul.
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 Harghita.

Centrul Na]ional de Formare Profesional` a Personalului Propriu Râ[nov
cu sediul în Râ[nov, str. Câmpului, nr. 1 scoate la concurs, în zilele de
24.02.2015 (proba scris`) [i 26.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi vacante: 1. Consilier clasa I, grad profesional superior
– Compartiment Formare Profesional`; Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante: Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent` în domeniul financiar-contabilitate; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice: minim 9 ani;
Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet; Abilit`]i,
calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare
la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 2. Consilier juridic clasa
I, grad profesional superior – Compartiment Formare Profesional`;
Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei pub-
lice de execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de
licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`,
absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent` în domeniul juridic;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice:
minim 9 ani; Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de
adaptare la munc  ̀în echip ,̀ efort intelectual, seriozitate.3. Inspector clasa
I, grad profesional asistent – Compartiment Formare Profesional`; Condi]ii
specifice de participare la concursul pentru ocuparea func]iei publice de
execu]ie vacante: Preg`tire de specialitate – studii universitare de licen]`
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absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de lung` durat`, ab-
solvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercit`rii func]iei publice: minim 1 an; Cuno[tin]e de
operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet; - Abilit`]i, calit`]i, aptitu-
dini speciale:Ini]iativ` [i creativitate, capacitate de adaptare la munc` în
echip`, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 24.02.12.2015
– ora 09:00 – proba scris`; 26.02.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Ofi-
cial, partea a –III– a, la sediul CNFPPP.

Agen]ia Municipal`  pentru Ocuparea For]ei de Munc` Bucure[ti cu sediul
în Bucure[ti, str.Sp`taru Preda, nr.12, sector 5,  scoate la concurs, în zilele de
24.02.2015 (proba scris`) [i 26.02.2015 (interviul), la sediul agen]iei
urm`toarele posturi vacante: 1. Consilier clasa I, grad profesional superior
– Serviciul Control, Indeplinirea M`surilor asiguratorii [i executare Silita a
debitelor; Condi]ii specifice de participare la concursul pentru ocuparea
func]iei publice de execu]ie vacant`: - Preg`tire de specialitate – studii
universitare de licen]` absolvite cu diplom`, respectiv studii superioare de
lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`; - Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercit`rii func]iei publice: minim 9 ani;
- Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet; - Abilit`]i,
calit`]i, aptitudini speciale: Ini]iativ  ̀[i creativitate, capacitate de adaptare
la munc` în echip`, efort intelectual, seriozitate. 2. Expert clasa I, grad pro-
fesional asistent – Birou Resurse Umane, Salarizare, Comunicare [i secre-
tariatul Consiliului Consultativ; Condi]ii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacant`: - Preg`tire
de specialitate – studii universitare de licen]` absolvite cu diplom`, re-
spectiv studii superioare de lung` durat`, absolvite cu diplom` de licen]`
sau echivalent;- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercit`rii
func]iei publice : minim 1 an; - Cuno[tin]e de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet; - Abilit`]i, calit`]i, aptitudini speciale:Ini]iativ` [i
creativitate, capacitate de adaptare la munc` în echip`, efort intelectual,
seriozitate. Programul concursului: 24.02.12.2015 – ora 10:00 – proba
scris`; 26.02.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20
zile de la data public`rii anun]ului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AMOFM Bucure[ti.

Agen]ia pentru Finan]area Investi]iilor Rurale, din subordinea Ministeru-
lui Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale organizeaz` concurs în data de
13.02.2015 -proba scris`, pentru ocuparea posturilor vacante de execu]ie cu
contract individual de munc` pe durat` nedeterminat`: 1 post Consilier gr.
IA, S.C.I.A.– studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de
licen]` sau echivalent`/ studii universitare de licen]`: [tiin]e inginere[ti/
sociale (juridice, administrative, economice, politice); vechime în special-
itatea studiilor: minim 1 an; 1 post Consilier gr. IA, S.R.D.- studii superioare

de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`/ echivalent` / studii uni-
versitare de licen]` economice; vechime în specialitatea studiilor: minim
1 an; 1 post Consilier gr. IA, D.G.P.P.R.-S.G.P.P.R.- Studii de specialitate: studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`/ echivalent`/
studii universitare de licen]`: sociale (economice/ juridice/ [tiin]e admin-
istrative/ politice/ comunicare [i rela]ii publice/ psihologie [i [tiin]e com-
portamentale/sociologie), [tiin]e umaniste (filologie), vechime în
specialitatea studiilor: minim 1 an; 1 post Consilier gr. IA, D.A.T.L.I.N.A.–S.A.T.-
studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`/ echiva-
lent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ sociale (economice,
juridice ), vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 2 posturi Consilier
gr. IA, D.A.T.L.I.N.A.–S.L.- studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]`/ echivalent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e in-
ginere[ti /sociale (economice, juridice, administrative, politice, sociolo-
gie), Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 1 post Consilier gr. IA,
D.A.T.L.I.N.A–S.I.N.- C.I.- studii superioare de lung` durat` absolvite cu
diplom` de licen]`/ echivalent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e in-
ginere[ti/ sociale (economice, juridice, administrative)/ arhitectur`/
matematic` [i [tiin]e ale naturii, Vechime în specialitatea studiilor: minim
1 an; 2 posturi Consilier gr. IA, D.I.B.A.–S.I.B.- C.E./ C.I. -studii superioare de
lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`/ echivalent`/ studii univer-
sitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice/ arhitectura,
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 1 post Consilier gr. IA,
D.I.B.A.–S.I.A.– C.I.- studii superioare de lung` durat`/ scurt` durat` ab-
solvite cu diplom` de absolvire/ licen]`/ echivalent`/ studii universitare
de licen]` [tiin]e inginere[ti/ economice/ juridice , Vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 1 an; 2 posturi Consilier gr. IA, D.A.F.–S.A.F.– C.E./ C.I.
-studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`/ echiva-
lent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ sociale (economice,
juridice, administrative)/ medicina veterinar`/ umaniste, Vechime în spe-
cialitatea studiilor: minim 1 an; 1 post Consilier gr. IA, D.A.F.–S.P.- studii su-
perioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`/ echivalent`/
studii universitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ sociale (economice, ju-
ridice, administrative) , vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 2
posturi Consilier gr. IA, D.R.P.-S.R.M.M.- studii superioare de lung  ̀durat  ̀ab-
solvite cu diplom` de licen]`/ echivalent`/ studii universitare de licen]`
în [tiin]e sociale ([tiin]e ale comunic`rii, [tiin]e administrative, [tiin]e
politice)/ umaniste, vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 1 post
Consilier debutant, D.R.P.–C.C.- studii superioare de lung` durat` absolvite
cu diplom` de licen]`/ echivalent`/ studii universitare de licen]` în [tiin]e
sociale (stiinte ale comunic`rii, [tiin]e administrative, [tiin]e politice)/
umaniste; 1 post Consilier gr. IA, D.I.T.-S.S.P.C.D.R. [i Proiecte- studii supe-
rioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]` sau echivalent`/
studii universitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ economice/ matematic`
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[i [tiin]e ale naturii (matematic`/ informatic`/ fizic`) vechime în special-
itatea studiilor: minim 1 an; 1 post Consilier debutant, CR 5 Vest –C.A.R.P. -
studii superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`/
echivalent`/ studii universitare de licen]` în [tiin]e sociale/ inginere[ti/
umaniste/ economice; 1 post Consilier gr. IA, C.R. 6 Nord-Vest –C.C.F.E.- studii
superioare de lung` durat` absolvite cu diplom` de licen]`/ echivalent`
/ studii universitare de licen]` [tiin]e sociale (economice, administrative)
/[tiin]e inginere[ti/ matematic` [i [tiin]e ale naturii, Vechime în special-
itatea studiilor: minim 1 an; 2 posturi Consilier gr. IA, OJ Arge[, OJ Ialomi]a–
S.L.I.N.A.–C.E.- studii superioare de lung` durat` absolvite cu diploma de
licen]`/ echivalent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ so-
ciale (economice, juridice, administrative, politice, psihologie) /medicina
veterinar̀  /matematic  ̀[i [tiin]e ale naturii, Vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 1 an; 1 post Referent tr. IA, O.J. Prahova –C.A.R.P.- studii medii,
absolvite cu diplom` de bacalaureat, Vechime în munc`/ în specialitatea
studiilor: minim 6 luni; 1 post Consilier gr. IA, O.J. Prahova –S.A.F.P.D.–C.E. -
studii superioare de lung` durat` absolvite cu diploma de licen]`/echiva-
lent`/ studii universitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ sociale (economice,
juridice, administrative) /matematica [i [tiin]e ale naturii /medicina vet-
erinar`/ biologie, Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 3 posturi
Consilier gr. IA, O.J. Constan]a, O.J. Mehedin]i, O.J. Timi[ –S.A.F.P.D.–C.I. -
studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licen]`/ echiva-
lenta/ studii universitare de licen]` [tiin]e inginere[ti/ sociale (economice,
juridice, administrative) /matematica [i [tiin]e ale naturii/ medicina vet-
erinar`/ biologie, Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; 2 posturi
Consilier gr. IA, O.J. Sibiu, O.J. Mure[ –S.L.I.N.A.–C.I.- studii superioare de
lunga durat` absolvite cu diploma de licen]`/ echivalent`/ studii univer-
sitare de licen]` [tiinte inginere[ti/ sociale (economice, juridice, adminis-
trative, sociologie, politice, psihologie)/ medicina veterinar̀ / matematic`
[i [tiinte ale naturii, vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; Data
limit  ̀de depunere a dosarelor de concurs: 05.02.2015, orele 16,30, la sediul
AFIR, str. [tirbei Vod`. nr.43, sector 1, Bucure[ti. Proba scris` a concursului

se va desf`[ura în data de 13 februarie 2015, ora 10,00  la sediul AFIR, din
str. {tirbei Vod`, nr.43, sector 1, Bucure[ti. Interviul va avea loc în data de
în data de 19 februarie 2015 ora 10:00  la sediul AFIR, din str. {tirbei Vod`,
nr.43, sector 1, Bucure[ti. Date de contact secretari comisie concurs- Direc]ia
pentru Gestiunea Performan]elor Profesionale [i Recrutare- Agen]ia pen-
tru Finan]area Investi]iilor Rurale: nr. tel. 031.860.25.48/32 -Lorena
L`p`d`tescu /Ana Maria Huiban.

CITA}II
P~r~]ii Mandric Dumitru, Mandric Gheorghe, Mandric Constantin, Buzatu
Ionela sunt chema]i pe 10.02.2015 la Judec`toria Pa[cani complet C3FF
ora 9 \n proces cu Irimia Maria, dosar 3853/866/2014 pentru anulare titlu
proprietate.

Se citeaz` la Judec`toria Petro[ani, în data de 25.02.2015, ora 8:30, în
dosar nr. 7547/278/2008 - partaj judiciar, urm`torii: Colcer Elena c. Nari]a,
Costru] Petru, Costru] Maria sau mo[tenitorii acestora.

Societatea Bella Construct SRL este citat` s` se prezinte la Tribunalul Con-
stan]a Sec]ia a-II-a Civil`, în data de 24.02.2015, la ora-11.00, având cali-
tatea de debitoare în dosarul 7981/118/2014, având ca obiect deschiderea
procedurii insolven]ei.

Se citeaz` Despina Cristiana, de c`tre Stanciu Ioana, la Tribunalul Arge[,
în Dosarul nr. 19154/280/2012, Complet C3, ora 8,30 la data de 25.02.2015,
având ca obiect rezolu]iune contract.

Se citeaz` SC Batnic Prod SRL \n calitate de p~r~t` \n dosarul nr.
17851/180/2014 al Judec`toriei Bac`u, pentru data de 09 februarie 2015,
ora 13:00, \n proces cu reclamanta SC Rolida Com SRL prin lichidator ju-
diciar VIA Insolv SPRL, obiectul fiind ordonan]a de plat`.

P~r~ta Pop Cornelia cu ultim domiciliu cunoscut \n Vi[eu de Sus str. Re-

publicii nr. 1 AP. 7 jud. Maramure[ este citat` pentru termenul din 5 feb-
ruarie pentru divor] la Judec`toria Vi[eu de Sus. De asemenea solicit [i
emiterea unei facturi proforme pentru achitarea costurilor care se impun.

Numitul Agafi]ei Lauren]iu Daniel este citat la Judec`toria Alexandria,
miercuri 18.02.2015, în calitate de pârât în dosarul civil nr. 407/740/2015,
având ca obiect divor] cu minori, reclamant Agafi]ei Dorina Mihaela.

Goli]` Faur Nicu, cu ultimul domiciliu cunoscut în Timi[oara, str. Arenei,
nr.1, ap. 9, jud. Timi[, este citat în calitate de pârât la Tribunalul Arge[ cu
sediul în Pite[ti, bd.I.C. Br`tianu, nr.7, jud.Arge[, în dosarul
nr.2530/109/2014, pentru data de 24.02.2015, în proces cu SC Interna-
tional Lazar Company SRL.

Ioni]` Florina, cu domiciliul în Turnu M`gurele, bl. P5, ap. 58, jude]ul Tele-
orman, f`r` forme legale în comuna Li]a, jude]ul Teleorman, cheam` în
judecat` pe Ioni]` Mitic`, domiciliat în Turnu M`gurele, strada Taberei,
bl. P5, ap. 58, jude]ul Teleorman în calitate de pârât în dosarul civil de
divor] nr. 2740/329/2014, la judec`toria Turnu M`gurele, jude]ul Teleor-
man, cu termen la 18.02.2015.

Judec`toria Craiova, a pronun]at \n Dosarul 27082/215/2013, sentin]a
civil` nr. 4646/2014 din data de 28.03.2014 cu urm`torul dispozitiv: “Ad-
mite cererea de chemare \n judecat` formulat` de reclamanta SC Infin-
ity SRL, cu sediul \n Ploie[ti, str. Targovi[tei, nr. 11, et. 2, jude]ul Prahova,
\n contradictoriu cu p~r~]ii: Tomescu Costinela, cu domiciliul \n Craiova,
str. Calea Bucure[ti, nr. 34, bl. A8C, sc. 7, ap. 1, jude]ul Dolj [i Tomescu Mi-
hail, cu domiciliul \n Craiova, str. G-ral Magheru, nr. 14, bl. 122, sc. 1, ap. 3,
jude]ul Dolj. Oblig` p~r~]ii \n solidar la plata sumei de 369,85 lei,
reprezent~nd contravaloare marfa livrat`, precum [i la plata sumei
reprezent~nd penalit`]ile de \nt~rziere calculate p~n` la data pl`]ii efec-
tive. Oblig` p~r~]ii la plata cheltuielilor de judecat` \n cuantum de 96,91
lei reprezent~nd taxa de timbru [i timbru judiciar. Cu drept de apel \n
termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urm~nd s` se depun`

la Judec`toria Craiova. Pronun]at` \n [edin]a public` azi, 28.03.2014.

DIVERSE
SC Furniture & Style SRL, cu sediul \n Bucure[ti, Str. Sg. Maj. Samoil` Du-
mitru nr. 1, solicit` de la Agen]ia de Protec]ie a Mediului, ob]inerea autor-
iza]iei de mediu pentru obiectivul (activitatea) fabricarea de mobile CAEN
3109 amplasat \n Bucure[ti, Heliade \ntre Vii nr. 3-5, Sector 2. Persoanele
fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contesta]ii sau sug-
estii, la sediul APM Bucure[ti, str. Lacul Morii nr. 1, telefon 021/430.12.37.

ADUNåRI GENERALE
SC Avia]ia Utilitar̀  Bucure[ti SA, sediu- {os. Bucure[ti- Ploie[ti km 8, Sector
1, Bucure[ti, România, Cod Unic de Înregistrare nr. 1555298, J40/3141/1991,
Procedura pentru distribuirea dividendelor aferente anilor 2011 [i 2013 SC
Avia]ia Utilitar̀  Bucure[ti SA: Ca urmare a Hot`rârii Adun`rii Generale Or-
dinare a Ac]ionarilor desf`[urat` în data de 15.01.2015, S.C. Avia]ia Utilitar̀
Bucure[ti S.A. anun]  ̀plata dividendelor aferente exerci]iilor financiare 2011
[i 2013 începând cu data de 4.02.2015 pentru pl`]ile prin transfer bancar [i
în numerar c`tre ac]ionarii înregistra]i în Registrul Ac]ionarilor la data de
înregistrare 30.01.2015. Valoarea brut` a dividendului este de 0,686
lei/ac]iune. Comisionul aferent pl`]ii dividendelor se suport` de c`tre
Avia]ia Utilitar̀  Bucure[ti SA. Modalit`]ile [i termenele de plat` a dividen-
delor sunt urm`toarele: I. Pl`]i prin transfer bancar (în conturi deschise la
o banc` din România). Începând cu data prezentului comunicat, ac]ionarii
persoane fizice [i juridice care doresc plata dividendelor prin transfer ban-
car pot solicita [i transmite c`tre Avia]ia Utilitar` Bucure[ti S.A. docu-
mentele necesare. Plata dividendelor se va face prin transfer bancar
începând cu data de 4.02.2015, dup` primirea [i verificarea documenta]iei,

14 Jurnalul na}ional Joi, 22 ianuarie 2015

Publicitate



Joi, 22 ianuarie 2015  Jurnalul na}ional 15

anun}uri

astfel: 1. Ac]ionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal,
vor trimite c`tre Avia]ia Utilitar` Bucure[ti S.A. o solicitare scris` pentru
plata dividendelor prin virament în cont, în care se va preciza banca [i con-
tul (cod IBAN) deschis pe numele ac]ionarului, înso]it  ̀de: -Copia actului de
identitate valabil în care s` fie lizibil codul numeric personal; -Copie dup`
extrasul de cont sau un document eliberat de banc` prin care se confirm`
existen]a contului pe numele ac]ionarului, cu precizarea codului IBAN; -
Copia documentelor care atest` calitatea de reprezentant legal, dac` este
cazul (mandat autentic). 2. Ac]ionarii persoane juridice, prin reprezentant
legal, vor trimite c`tre Avia]ia Utilitar̀  Bucure[ti S.A. o solicitare scris ,̀ sem-
nat` [i [tampilat`, în care se precizeaz` banca [i contul (cod IBAN) deschis
pe numele ac]ionarului înso]it  ̀de: -Copie a certificatului de înmatriculare;
-Copie dup` documentul care atest` calitatea de reprezentant legal al so-
ciet`]ii (certificat constatator); -Copia documentelor care atest  ̀calitatea de
reprezentant conven]ional, dac` este cazul; -Copie dup` extrasul de cont
sau un document eliberat de banc` prin care se confirm` existen]a contu-
lui pe numele titularului– persoan` juridic`, cu precizarea codului IBAN. 3.
Persoanele fizice/ juridice nerezidente: -solicit`rile pentru plata dividende-
lor se fac conform celor precizate la punctele 1-2; -în conformitate cu Legea
nr.571/2003 actualizat` ([i a normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal), pentru aplicarea acordurilor de evitare a
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit [i capital [i pentru apli-
carea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru ac]ionarii reziden]i
ai unor ]`ri membre ale UE sau AELS, nerezidentul are obliga]ia de a depune
odat` cu documentele de solicitare [i certificatul de reziden]` fiscal`, în
original, eliberat de c`tre autoritatea competent` din statul s`u de rezi-
den] .̀ În cazul în care ac]ionarul nu prezint  ̀certificatul de reziden]  ̀fiscal̀ ,
impozitul re]inut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabile ac]ionarilor
reziden]i. Solicit`rile de virare a dividendelor în cont bancar se vor trans-
mite la adresa: Avia]ia Utilitar` Bucure[ti SA, [oseaua Bucure[ti Ploie[ti
nr.40A, sector 1, Bucure[ti. II. Pl̀ ti în numerar. Pentru ac]ionarii persoane fiz-
ice, care nu solicit` [i/sau nu transmit documentele necesare pentru plata
prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face în numerar, prin
punere la dispozi]ie de c`tre Avia]ia Utilitar̀  Bucure[ti S.A. a sumelor cu-
venite, la casieria societ`]ii din [oseaua Bucure[ti Ploie[ti. nr.40A, sector 1,
Bucure[ti începând cu data de 4.02.2015. Dividendele se pot ridica de c`tre
ac]ionari personal sau prin reprezentant legal sau conven]ional, astfel: -În
cazul ac]ionarilor care se prezint  ̀personal la casierie, plata dividendelor se
face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal
(CNP). -În cazul ac]ionarilor persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata div-
idendelor se face prin tutorele/ p`rintele minorului, în baza urm`toarelor
documente: cerficatul de na[tere al ac]ionarului care trebuie s` aib` în-
scris CNP-ul, actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este
unul dintre p`rin]i [i actul de identitate al tutorelui/ p`rintelui. -În cazul
ac]ionarilor persoane fizice având instituit` curatela, plata dividendelor se
face prin curatorul respectivei persoane, în baza urm`toarelor documente:
actul de identitate al ac]ionarului care trebuie s` aib` înscris CNP-ul, actul
juridic ce instituie curatela [i actul de identitate ala curatorului. -În cazul
ac]ionarilor persoane fizice care nu se prezint` personal la casierie, ci man-
dateaz  ̀în acest sens o alt  ̀persoan ,̀ plata dividendelor se face prin împut-
ernicitul respectivei persoane, în baza urm`toarelor documente: procur̀
special` autentificat` la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare
a dividendelor eliberat` în cursul anului în care se efectueaz` plata [i actul
de identitate al împuternicitului. III. Documentele prezentate într-o limb`
str`in` vor fi înso]ite de traducerea legalizat` în limba român`, iar dac`
sunt emise de o autoritate str`in` acestea trebuie s` fie apostilate sau
supralegalizate, dup` caz. IV. În cazul ac]ionarilor deceda]i, dividendele
urmeaz` a se pl`ti la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau în nu-
merar, numai dup` ce, în prealabil, mo[tenitorii au solicitat SC Depozitarul
Central SA [i s-a efectuat înregistrarea transferului ac]iunilor c`tre succesori
ca efect al succesiunii. V. Odat` cu primirea dividendelor în numerar la
casierie, ac]ionarii vor putea s`-[i actualizeze datele personale de identifi-
care (adres ,̀ nume, etc.) dup  ̀caz. Prin Administrator Unic, SC Terra Finance
SRL, reprezentat` legal de Costas Bogdan.

LICITA}II
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul nr.
5588/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Bonfruct SRL, J05/2189/2005, CUI: RO18073552 scoate la vânzare prin lic-
itatie public` urm`torul imobil: Cas` De Locuit [i Teren Aferent, situat în
sat Bucium nr. 10, com. Ceica, jud. Bihor la un pre] de pornire de 59.500,00
Lei. Licita]ia va avea loc în 05.02.2015 ora 11:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. Regulamentul de vânzare se poate ob-
tine de la lichidator. Participan]ii vor depune 10% garan]ie din valoarea
bunurilor licitate. Ofertele se pot depune prin fax: 0359463662. În cazul
în care bunurile nu se vor vinde licita]ia se reia la data de 19.02.2015

SC Cris-Double Serv SRL, societate în faliment, prin lichidator, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie,
apartament trei camere, situat în Bucure[ti, Str. Ghirlendei, nr. 5, bl. 46,
sc. 1, et. 4, ap. 17, Sector 6, la pre]ul de 204.720 lei. Pre]ul nu con]ine TVA.
Licita]ia se va ]ine în data de 23.02.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului,
iar în cazul în care bunurile nu vor fi adjudecate, licita]ia se va ]ine în data
de 09.03.2015, 23.03.2015, 06.04.2015, 20.04.2015, 11.05.2015, 25.05.2015,
15.06.2015, 06.07.2015, 20.07.2015, la aceea[i or` [i aceea[i adres`. Dosarul
de prezentare [i condi]iile de participare se pot ob]ine numai de la sediul
lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858; www.an-
dreiioan.ro.

Comuna Strem] organizeaz` licita]ie deschis` la data de 09.02.2015, ora
10:00 pentru: “concesionarea a dou` loturi imobile- spa]ii comerciale,
\n suprafa]` de 153,14 mp si 70,22 mp situate \n localitatea Strem] nr. 100,
comuna Strem], jude]ul Alba, proprietate public` a Comunei Strem], \n
vederea desf`[ur`rii de activit`]i comerciale. Documenta]ia de atribuire
se poate ob]ine de la sediul Prim`riei Strem] cu sediul \n Strem], nr. 99,
jud. Alba, p~n` la data de 03.02.2015 ora 10:00. Ofertele se depun la
Prim`ria Strem], p~n` la data de 09.02.2015, ora 10:00. Licita]ia public`
cu strigare va avea loc la data de 09.02.2015, ora 10:00 la sediul Prim`riei
comunei Strem]. Alte informa]ii se pot ob]ine de la sediul Prim`riei co-
munei Strem] nr. 99 sau la telefon 0258-848.101; tel/fax: 0258-848.302.

Anun] de participare la licita]ie public` privind vânzare imobil (primul
termen): 1. Informa]ii generale privind proprietarul: Consiliul Local
Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: Jude]ul Tulcea, Ora[ul Babadag,
Str. Republicii, Nr. 89, Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail: ur-
banism@primaria-babadag.ro. 2. Informa]ii generale privind obiectul
vanzariii: teren în suprafa]` de 22 mp, situat în intravilanul ora[ului
Babadag, str.D.Bolintineanu F.N. 3. orice persoan` interesat` are dreptul
de a solicita [i de a ob]ine caietul de sarcini în mod direct, nerestric]ionat
[i deplin, prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie. 4. Comparti-
mentul responsabil: Serviciul Urbanism din cadrul Prim`riei ora[ului
Babadag, str. Cabanei nr.5. 5. Caietul de sarcini se pune la dispozi]ia solic-
itan]ilor contra sumei de 100 lei. 6. Data limit` de depunere a docu-
menta]iei: 11.02.2015, ora 10,00 la secretariatul Prim`riei ora[ului
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5.
Licita]ia va avea loc în data de 12.02.2015, ora 10.00 la sediul Prim`riei
ora[ului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6. Contesta]iile se depun în ter-
men de 24 de ore de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul U.A.T.

Babadag, men]ionat la punctual 1,care vor fi solu]ionate în termen de 5
zile de la data emiterii, iar aceasta poate fi atacat` la instan]a de con-
tencios administrativ competent` în condi]iile Legii nr. 554/2004.

PIERDERI
Piedut certificate de înregistrare pentru: SC Expert Group SA – CUI:
11580043, J25/74/1999.Tel. 0742592183.

Pierdut autoriza]ie de func]ionare nr. 543/2004 emis` de CAPR Bucure[ti.
O declar nul`.

Pierdut certificat de membru emis de CAPR nr. 1045/2001. |l declar nul. 

Declar nule legitima]ia de student [i de transport, nume: T`nase Elena-
Alina, facultatea ASE Bucure[ti- Economie Agroalimentar` [i a Mediului.

DECESE

MARTA }IFRAC-STOIAN, mam`, bunic`
[i profesoar` iubit`, a încetat din via]`
în 20 ianuarie. Înmormântarea va avea

loc vineri, 23 ianuarie, la ora 13.00, 
la Cimitirul Progresul din Strada 

Eternit`]ii, nr. 18, sector 5, Bucure[ti.
Optimismul [i umorul ei molipsitor 
ne vor inspira mereu. Odihneasc`-se 

în pace! Familia

Publicitate

Publicitate


