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OFERTE SERVICIU
l Spania-angajăm sudori 
MIG-MAG. Salarii de peste 2.000 
Euro  net  lunar.  Te lefon : 
0748.563.746.

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
bd. Mamaia, nr. 96, judeţul 
Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii temporar vacante de 
execuţie, de personal civil 
contractual, pe durată determi-
nată, astfel: economist gr. I în 
compartimentul Decontări din 
Financiar-contabil, studii superi-
oare cu diplomă de licenţă, 3 ani 
şi 6 luni vechime în specialitate-1 
post. Termen de depunere al 
dosarelor de concurs, la sediul 
U n i t ă ţ i i  M i l i t a r e  0 2 1 7 5 
Constanţa: 07.07.2017, orele 
15.30. Concursurile se vor desfă-
şura astfel: Proba scrisă în data 
de 18.07.2017, începând cu ora 
10.00; Proba de interviu în data 
de 20.07.2017, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: sediul 
unităţii. Relaţii suplimentare: la 
sediul Unităţii militare 02175 
Constanţa; Persoană de contact: 
colonel Băicoianu Mircea, tel. 
0241.660.390/ interior 106.

l Primăria  munic ipiului 
Râmnicu Sărat organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant 
în cadrul Compartimentului 
Spaţiu Locativ–Serviciul Urba-
nism;Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat în data de 
02.08.2017, ora 10,00 – proba 
scrisă, iar interviul în data de 
04.08.2017.Condiţiile de partici-
pare, la concursul menţionat mai 
sus, sunt cele prevăzute în  art.54 
si 57 alin.(1),(2),(3),(4) din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici republicată, 
actualizată. Aceste condiţii de 
participare la concurs se vor afişa 
la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat, precum şi pe 
site-ul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat www.primarierm-
sarat.ro.Dosarele de înscriere la 
concurs  se pot depune în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul Primăriei 
municipiului Râmnicu Sărat.
Dosarele de înscriere trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute în art.49 din 
H.G. nr.611/2008, actualizată.
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi la numărul de 
telefon 0238561946.

l Şcoala Națională de Pregătire 
a Agenților de Penitenciare Tg. 
Ocna cu sediul în oraşul Tg. 
Ocna, jud. Bacău, str. Tiseşti, 
nr.137, Tel. 0234.344.149, Fax 
0234.341.151, scoate la concurs 1 
post de agent administrativ 
(resurse umane). Anunţul de 
concurs este postat pe site-ul 
unităţii:http://www.anp.gov.ro/
web/scoala-nationala-pregati-
re-agenti-tg-ocna, pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Peni-
tenciarelor: http://www.anp.gov.
ro/concursuri-din-sursa-externa 
precum şi la sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la adresele web menţionate 

precum şi la sediul Şcolii Națio-
nale de Pregătire a Agenților de 
Penitenciare Tg.Ocna.

l U.A.T. Municipiul Sebeş orga-
nizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a  două funcţii 
publice de execuţie vacante de: 
1.Poliţist local, clasaIII, grad 
profesional principal din cadrul 
Direcţiei Poliţia Locală Sebeş 
-Comp.Protecţia Mediului, Disci-
plina în Construcţii, Activitate 
Comercială -Id Post:206732. 2.
Poliţist local, clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul Direcţiei 
Poliţia Locală Sebeş -Comp.  
Evidenţa Persoanelor,Baze de 
Date, Juridic - Id Post:206728. 
Probele stabilite pentru posturile 
de Poliţist local:proba scrisă şi 
interviul. Data, ora şi locul desfă-
şurării concursului: -31.07.2017 , 
ora 11:00 Sebeş -sediul Primăriei 
Municipiului Sebeş -proba scrisă; 
-data, ora şi locul desfăşurării 
interviului se vor anunţa odată cu 
afişarea rezultatelor la proba 
scrisă; Termenul de depunere al 
d o s a r u l u i  d e  î n s c r i e r e : 
-19.07.2017, ora 14:00. Condiţii 
de participare pentru postul de 
Poliţist local, clasa III, grad 
profesional principal din cadrul 
Direcţiei Poliţia Locală Sebeş 
-Comp. Protecţia Mediului, Disci-
plina în Construcţii, Activitate 
Comercială: -candidatul trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr. 188/1999 -privind Statutul 
funcţionarilor publici cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în speci-
alitatea studiilor: minim 5 ani; 
-aviz psihologic valabil pentru 
îndeplinirea funcţiei publice de 
poliţist local. Condiţii de partici-
pare pentru postul de Poliţist 
local, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Direcţiei 
Poliţia Locală Sebeş -Comp. 
Evidenţa Persoanelor,Baze de 
Date, Juridic: -candidatul trebuie 
să îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 -privind Statutul 
funcţionarilor publici cu modifi-
cările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă  în specialităţiile 
-juridice sau economice; -vechime 
în specialitatea studiilor: 0 ani; 
-aviz psihologic valabil pentru 
îndeplinirea funcţiei publice de 
poliţist local.

l Unitatea militară 02145 
Constanța, din Ministerul 
Apărării Naționale, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contrac-
tual, Contabil debutant, studii 
medii, fără vechime în speciali-
tatea studiilor, astfel: -24.07.2017, 
o ra  11 .00  -proba  sc r i să ; 
-28.07.2017, ora 10.00 -interviul; 
Data limită de depunere a dosa-
relor: 14.07.2017, ora 15.00. 
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul U.M. 02145 Constanța, 
Bdul 1 Mai, nr.19, localitatea 
Constanța, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretaria-
tului, la telefon 0241.586.600, 
int.151, int.161.

l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială Mehedinţi cu 
sediul în Drobeta Turnu Severin, 
B-dul Carol I nr.3, scoate la 
concurs în data de 12.07.2017 ora 
1000 - proba scrisă, la sediul 
agenţiei, postul temporar vacant 
de Referent, clasa III, grad profe-
sional principal.Dosarele se 
d e p u n  p â n ă  î n  d a t a  d e 
06.07.2017, inclusiv.Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
s e d i u l  i n s t i t u ţ i e i  s a u  l a 
tel.0252/313860.Persoană de 
contact: Strinoiu Dragoş.

l Primăria oraşului Petrila 
anunță concurs pentru ocuparea 
unei funcții publice de conducere 
vacante de şef birou din cadrul 
Biroului Patrimoniul Dome-
niului Public şi  Cadastru. 
Condiții  de participare la 
concurs: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; studii de 
masterat sau postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice; vechime în 
specialitatea studiilor absolvite 
minimum 2 ani. Condițiile gene-
rale de ocupare a funcțiilor 
publice vacante sunt cele prevă-
zute  de  art .54  din Legea 
188/1999 privind Statutul funcți-
onarilor publici, (r2) cu modifică-
rile şi completările ulterioare. 
Proba scrisă a concursului va 
avea loc în data de 01 august 
2017 începând cu ora 10.00 la 
sediu Primăriei oraşului Petrila 
din strada Republicii nr.196. 
Dosarele de înscriere pentru 
participarea la concurs se depun 
la Primăria oraşului Petrila până 
la data de 19 iulie 2017, ora 
15.00. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei oraşului Petrila 
şi telefon 0254.550.977 sau 
0254.550.760.

l Universitatea Tehnică de 
Construcţii Bucureşti (UTCB), cu 
sediul în Bucureşti, Bd.Lacul Tei, 
nr.122-124, Sectorul 2, organi-
z e a z ă  c o n c u r s ,  c o n f . H G 
nr.286/2011, pentru ocuparea  
următoarelor posturi contractuale 
vacante: 1)administrator finan-
ciar (S) -1 post din cadrul Direc-
ţiei Economice. Condiţii specifice: 
absolvent cu studii superioare 
economice, cu vechime în muncă 
de minimum 5 ani, cunoştinţe 
operare PC: Word, Excel- nivel 
mediu. 2)administrator financiar 
(S) -1 post la Serviciul Urmărire 
Contracte şi Aprovizionare din 
cadrul Direcţiei Administrative. 
Condiţii specifice: absolvent cu 
studii superioare, economice sau 
tehnice, cu diplomă de licenţă, cu 
vechime în muncă de minimum 1 
an, cunoştinţe operare PC: Word, 
Excel- nivel avansat. Data-limită 
până la care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
14.07.2017, la sediul UTCB, din 
Bd.Lacul Tei, nr.122-124, Sectorul 
2,  Blocul Administrativ, camera 
nr.33, în intervalul orar: 08.00-
15.30. Proba scrisă va avea loc în 
data de 24.07.2017, ora 10.00, la 
sediul UTCB, din Bd.Lacul Tei, 
nr.122-124, sector 2, Blocul Admi-
nistrativ, etajul 1, camera nr.41, 
pentru postul de administrator 
financiar (S) din cadrul Direcţiei 
Economice, şi ora 12.00, camera 

nr.104, etajul 3, pentru postul de 
administrator financiar (S) din 
cadrul Serviciului Urmărire 
Contracte şi Aprovizionare. Data 
şi ora interviului vor fi anunţate 
după proba scrisă. Relaţii supli-
mentare la sediul UTCB, din 
Bd.Lacul Tei, nr.122-124, Sectorul 
2, Blocul Administrativ, camera 
nr.33, pe: www.utcb.ro sau la 
telefon: 021.242.12.08, persoană 
de contact: Dragomir Margareta.

l Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Timiş, cu sediul în 
Timişoara, P-ţa Libertăţii, nr.1, 
organizează concurs, conform 
Legii nr.188/1999, r2, privind 
Statutul Funcționarilor Publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi HG 611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind orga-
nizarea şi dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea a 4 funcţii 
publice de execuție vacante, după 
cum urmează: -1 post de consilier 
clasa I, grad profesional superior, 
în cadrul compartimentului 
implementarea politicilor şi stra-
tegiilor în agricultură. Condiții 
specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -domenii 
de licență şi specializare Ingineria 
produselor alimentare sau Horti-
cultură cu specializarea Horticul-
tură; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice este de minim 9 
ani. -1 post de consilier clasa I, 
grad profesional debutant, în 
cadrul compartimentului imple-
mentarea politicilor şi strategiilor 
în agricultură. Condiții specifice 
de participare la concurs: -studii 
universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -domenii de licență şi speci-
a l i z a r e :  A g r o n o m i e  c u 
specializarea Agricultură. -1 post 
de consilier clasa I, grad profesi-
onal debutant, în cadrul compar-
timentului  implementarea 
politicilor şi strategiilor în indus-
tria alimentară şi de promovare a 
schemelor de calitate. Condiții 
specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -domenii 
de licență şi specializare: Ingi-
neria produselor alimentare cu 
specializarea Ingineria produselor 
alimentare. -1 post de auditor 
clasa I, grad profesional superior, 
în cadrul compartimentului audit 
intern. Condiții specifice de parti-
cipare la concurs: -studii universi-
tare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă; -domenii de licență şi speci-
alizare: Ştiinţe economice; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției 
publice este de minim 9 ani. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, r2, 
privind Statutul Funcționarilor 
Publici, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Probele de 

concurs se vor desfăşura astfel: 
-Proba scrisă va avea loc în data 
de 31.07.2017, ora 10.00, la sediul 
DAJ Timiş; -Interviul va avea loc 
în data de 02.08.2017, ora 12.00, 
la sediul DAJ Timiş. Dosarele 
pentru înscriere la concurs se 
depun la sediul instituţiei, în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunțului. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul institu-
ţiei, cât şi pe site-ul: www.dajtm.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0256.220.944. 

l Şcoala Gimnazială Comuna 
Criciova, cu sediul în localitatea 
Criciova, str.Principală, nr.233, 
judeţul Timiş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -îngri-
jitor: 0,50 posturi, conform HG 
286/23.03.2011; -muncitor necali-
ficat: 0,50 posturi, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba practică 
în data de 24.07.2017, ora 09.00- 
pentru îngrijitor, respectiv ora 
11.00- pentru muncitor necali-
ficat; -Proba interviu în data de 
26.07.2017, ora 09.00- pentru 
îngrijitor, respectiv ora 11.00- 
pentru muncitor necalificat. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 
-studii: cel puțin de nivel gimna-
zial (8 clase); -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până în 
14.07.2017 la sediul Şcolii Gimna-
ziale Criciova. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale 
Criciova, persoană de contact: 
Ureche  Nico lae ,  t e l e fon : 
0736.343.481, fax: 0256.335.816, 
e-mail: scoalacriciova@yahoo.
com.

l Liceul Tehnologic Iancu Jianu, 
cu sediul în: loc.Iancu Jianu, str.
Barbu Ştirbei, nr.187, jud.Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
contractuale aprobat prin HG 
nr.286/2011,  modif icat  ş i 
completat de HG nr.1027/2014. 
Denumirea postului: -muncitor- 1 
post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată; -îngrijitor- 1 
post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată. Loc de 
muncă: Liceul Tehn.Iancu Jianu 
şi structurile arondate. Condiţii 
specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: învăţă-
mânt general obligatoriu+şcoală 
profesională; -deţinerea unui 
certificat de calificare pentru 
meseria de fochist pentru cazane 
de joasă presiune; -vechime în 
muncă: minim 5 ani. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concur-
sului: -Proba practică: data de 
28.07.2017, ora 09.00 (pentru 
postul de muncitor) şi 11.00 
(pentru postul de îngrijitor), la 
sediul Liceului Tehn.Iancu Jianu. 
-Proba de interviu: data de 
28.07.2017, ora 14.00 (pentru 
postul de muncitor) şi 16.00 
(pentru postul de îngrijitor), la 
sediul Liceului Tehn.Iancu Jianu. 
Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
d o s a r u l  d e  c o n c u r s  e s t e 
14.07.2017, ora 14.00, la sediul 
Liceului Tehnologic Iancu Jianu, 
str.Barbu Ştirbei, nr.187. Relaţii 
suplimentare la sediul Liceului 
Tehn.Iancu Jianu. Date contact: 
secretar Bordea Elena- Liceul 

T e h n . I a n c u  J i a n u 
-tel.0249.456.003.

l Şcoala Gimnazială Nr.1 com.
Avram Iancu, cu sediul în locali-
tatea Avram Iancu, nr.166, 
judeţul Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Îngri-
jitor şcoală, 1 post: număr posturi, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba  scr i să  în  data  de 
24.07.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 24.07.2017, ora 
13.00; -proba practică în data de 
24.07.2017, ora 15.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -domiciliul stabil în 
localitatea Tămaşda; -fără 
condiţii de vechime; -minim 10 
clase; -calificare (certificat curs 
igienă); -îndemânare şi abilitate în 
exercitarea sarcinilor; -conduită 
morală ireproşabilă; -abilitate de 
lucru în mediu cu copiii. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Şcolii Gimnaziale nr.1 com.
Avram Iancu. Relaţii suplimen-
tare la sediul Şcolii Gimnaziale 
nr.1 com.Avram Iancu, persoană 
de contact: Haiduc Georgeta, 
t e l e f o n :  0 2 5 9 . 3 9 1 . 0 9 3 , 
0746.041.454, fax: 0259.391.093, 
e-mail: scoalaavramiancu@
yahoo.com.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Arad organizează 
în temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unei funcţii 
contractuale vacante, corespun-
zătoare funcţiilor contractuale de 
execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Arad, la Serviciul Cadastru, în 
perioada 24.07 -26.07.2017, după 
cum urmează:  Denumirea 
postului: 1 post consilier cadastru 
debutant, perioadă nedetermi-
nată. Cerinţele postului: -studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă licenţă, în dome-
niul geodeziei sau cadastru, 
specializarea: cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre şi 
cadastru, topografie minieră; -nu 
se solicită vechime în muncă sau 
specialitate. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: 
Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 
-14 iulie 2017, ora 16.00: terme-
nul-limită de depunere a dosa-
relor la secretariatul instituţiei, 
cam.6; -17 iulie 2017, selecţia 
dosarelor depuse; -24 iulie 2017, 
ora 10.00, proba scrisă, la sediul 
OCPI Arad, Splaiul General 
Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 
1, sala de şedinţe; -26 iulie 2017, 
ora 10.00: proba interviu: la sediul 
OCPI Arad, Splaiul General 
Gheorghe Magheru, nr.13, etajul 
1, sala de şedinţe. Date contact şi 
in formaţ i i  sup l imentare : 
tel.0257.256.144, int.103, e-mail: 
ar@ancpi.ro sau elena.avram@
ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.
(4) din HG nr.286/2011, modifi-
cată şi completată de HG 
nr.1027/2014. 
 
l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Arad organizează 
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în temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă 
determinată, de 20 de luni sau 
până la revenirea titularei pe post 
a unei funcţii contractuale 
temporar vacante, corespunză-
toare funcţiilor contractuale de 
execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Arad, la Serviciul Cadastru- 
repartizate pentru Programul 
Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară (PNCCF), în perioada 
25.07 -27.07.2017, după cum 
urmează: Denumirea postului: 1 
post referent tp.IA, perioadă 
determinată. Cerinţele postului: 
-studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 6 ani şi 6 luni. 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -07 iulie 
2017, ora 16.00: termenul-limită 
de depunere a dosarelor la secre-
tariatul instituţiei, cam.6; -10 iulie 
2017, selecţia dosarelor; -25 iulie 
2017, ora 10.00, proba scrisă, la 
sediul OCPI Arad, Splaiul 
General Gheorghe Magheru, 
nr.13, etajul 1, sala de şedinţe; -27 
iulie 2017, ora 10.00: proba 
interviu: la sediul OCPI Arad, 
Splaiul  General  Gheorghe 
Magheru, nr.13, etajul 1, sala de 
şedinţe. Date contact şi informaţii 
suplimentare: tel.0257.256.144, 
int.103, e-mail: ar@ancpi.ro sau 
elena.avram@ancpi.ro. Temei 
legal: art.7, alin.(4) din HG 
nr.286/2011, modificată şi comple-
tată de HG nr.1027/2014.

l Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Mehedinţi, cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, b.dul 
Carol I nr. 3, organizează concurs 
în data de 31.07.2017, ora 10 
(proba scrisă) şi 04.08.2017, ora 
10, (interviul), în vederea ocupării 
unui post de şofer.Cerinţe: nivel 
studii: studii medii - absolvent 
liceu; permis de conducere cat.B; 
Data limită depunere dosar acte: 
14.07.2017.Alte relaţii pot fi solici-
ta te  l a  t e l .  0252 /314907 , 
0252/313772” sau la Comp. 
Resurse Umane, persoană de 
contact – Tănăsescu Constantin.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiilor de: îngrijitoare, 1 
post-Farmacia spitalului, vacant 
(contractual) ;conform HG nr. 286 
/ 2011, HG nr. 1027 / 2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014.Concursul se va desfă-
şura astfel:Proba scrisă în data de 
24.07.2017, ora 13.00;Proba 
interviu în data de 27.07.2017, ora 
13.00.Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condi-
ţii:Condiţii generale:cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul 
în România;cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit;vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale;capacitate deplină de 
exerciţiu;
- stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 

familie sau de unităţile sanitare 
abilitate;îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor posturilor scoase la 
concurs; (candidatul/candidata) 
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifi-
ce:Nivel de studii-generale.
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de: 14.07.2017, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obste-
trică şi Ginecologie „Prof.Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti, str.Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii supli-
mentare la Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, 
persoană de contact: Ec.Mano-
lache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr.Panait 
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, orga-
nizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiilor de: infirmier, 1 post-
Secţia OG II, vacant (contractu-
al);conform HG nr. 286 / 2011, 
HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia 
Primarului General al Munici-
piului Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfe-
l :Proba scr isă  în  data  de 
24.07.2017, ora 09.00;Proba prac-
tică în data de 27.07.2017, ora 
09.00; Proba interviu în data de 
01.08.2017, ora 09.00.Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii:Condiţii generale:ce-
tăţenia română, cetăţenie a altor 
state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi 
domiciliul în România;cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit;-
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale;capacitate 
deplină de exerciţiu;stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; 
îndeplineşte condiţiile de studii şi, 
după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor posturilor scoase la concur-
s;(candidatul/candidata) nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie 
sau a unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii specifi-
ce:Nivel de studii – generale;Curs 
de infirmiere organizat de 
OAMGMAMR sau alţi furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
– act doveditor de absolvire.
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 

data de: 14.07.2017, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obste-
trică şi Ginecologie „Prof.Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti, str.Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6.Relaţii supli-
mentare la Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, 
persoană de contact: Ec.Mano-
lache Elena, telefon: 021 / 
303.50.50.

l AJPIS-ILFOV cu sediul în 
Bucureşti Str. Ion Campineanu nr. 
3A sector 1, tel/ fax: 021.256.97.83/ 
0371.601.908. Organizează 
concurs în perioada 12.07– 
14.07.2017 scris şi interviu, ora 
9.30  pentru 1 post temporar 
vacant de inspector, clasa I, gard 
profesional superior la comp. 
beneficii de asistenţă socială; 
cerinţe: studii universitare absol-
vite cu diploma de licenţă, 
vechime în specialitatea studiilor 
min 9 ani.Depunere dosar de 
înscriere până la  data 07.07.2017 
la sediul instituţiei.  

l U.M. 02526 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale 
organizează concursul pentru 
încadrarea postului contractual de 
execuţie vacant, pe perioadă nede-
terminată, de îngrijitor, studii 
generale, vechime în muncă 
minimum 6 luni, din cadrul 
Compartimentului Administrativ 
al Secţiei administrativă şi stat 
major, astfel:-depunerea dosarelor 
de concurs în perioada 30.06- 
13.07.2017;-proba practică în data 
de 24.07.2017;-proba interviu în 
data de 27.07.2017;-rezultat final 
al  concursului  în data de 
01.08.2017.Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul U.M. 02526 Bucu-
reşti, strada Constantin Mille, 
nr.6, sector 1, Bucureşti, unde vor 
fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale 
secretariatului: p.c.c. Drăghia 
Ioana  Lumin i ţa ,  t e l e fon : 
021/313.79.55.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Mehedinţi organi-
zează concurs  în  data de 
24.07.2017 pentru ocuparea  
postului vacant de consilier 
cadastru gradul II cu încadrare pe 
perioadă determinată de 36 de 
luni.Candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile generale prevă-
zute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 cu modifi-
cările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice 
şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
oficială (www.ocpimh.ro,  www.
ancpi.ro). Relații suplimentare se 
obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi din Drobeta Turnu 
Severin str. Serpentina Roşiori 
nr.1A, Compartimentul  Juridic 
Resurse Umane Secretariat şi 
Petiţii, telefon 0252/316874.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol 
Davila” Bucureşti organizează 
următoarele concursuri pentru 
ocuparea unor posturi temporar 
vacante şi posturi vacante de 
personal civil  contractual, 
conform H.G. nr. 286/2011, 
astfel:-1 post vacant de asistent 
medical debutant, conform H.G. 
nr. 286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –superioare; 

diplomă de licenţă în specialitatea 
medicină generală; certificat de 
membru OAMGMAMR –speciali-
tatea medicină generală, avizat şi 
valabil la data concursului. Certi-
ficatul va fi însoţit de avizul anual 
(pentru persoanele care exercită 
profesia de asistent medical gene-
ralist) sau de adeverinţa pentru 
participare la concurs, eliberată de 
OAMGMAMR (în cazul persoa-
nelor care nu exercită profesia de 
asistent medical generalist); nivel 
de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candi-
datului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă –24.07.2017 ora 
09.00, interviu –28.07.2017, ora 
09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”.  Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 03.07.2017 
–14.07.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440. 1 post vacant de asistent 
medical principal (curs nutriţie şi 
dietetică), conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice: nivel 
de studii –postliceale; diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare conf. H.G. nr.797/1997, 
în specialitatea medicină generală; 
certificat de membru OAMG-
MAMR –specialitatea medicină 
generală, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual (pentru 
persoanele care exercită profesia 
de asistent medical generalist) sau 
de adeverinţa pentru participare 
la concurs, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent 
medical generalist); curs nutriţie şi 
dietetica; examen grad principal; 
nivel de acces la informaţii clasifi-
cate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: 
minim 5 ani ca asistent medical. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă –24.07.2017 ora 
09.00, interviu –28.07.2017, ora 
09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”. Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este:03.07.2017– 
14.07.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr.  88 ,  sec tor  1  – te le fon 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440.-4 posturi temporar vacante 
de asistent medical debutant, 
conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii 
–postliceale; diplomă de şcoală 
sanitară postliceală sau diplomă 
de studii postliceale prin echiva-
lare conf. H.G. nr.797/1997, în 
specialitatea medicină generală; 

certificat de membru OAMG-
MAMR –specialitatea medicină 
generală, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual (pentru 
persoanele care exercită profesia 
de asistent medical generalist) sau 
de adeverinţa pentru participare 
la concurs, eliberată de OAMG-
MAMR (în cazul persoanelor care 
nu exercită profesia de asistent 
medical generalist); nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: -. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă 
–24.07.2017 ora 09.00, interviu 
–28.07.2017, ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 03.07.2017 –07.07.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc . ro  la  rubr i ca 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr.  88 ,  sec tor  1  – te le fon 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440.-1 post vacant de inginer 
specialist IA, conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice: nivel 
de studii – superioare; diplomă de 
licenţă -inginer; nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: 6 ani şi 6 luni 
în specialitate. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă 
–24.07.2017 ora 09.00, interviu – 
28.07.2017, ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol 
Davila”.Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 03.07.2017–14.07.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc . ro  la  rubr i ca 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440. -2 posturi vacante de 
muncitor calificat IV (spălător 
texti le) ,  conform H.G. nr. 
286/2011. Condiţii specifice: nivel 
de studii –minim generale; nivel 
de acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candi-
datului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; curs calificare spălător 
textile; condiţii de vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba practică –24.07.2017 ora 
09.00, interviu – 28.07.2017, ora 
09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”.  Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 03.07.2017–
14.07.2017.Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 

Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr.  88 ,  sec tor  1  – te le fon 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440. -1 post vacant de muncitor 
calificat IV (electrician), conform 
H.G. nr. 286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii –minim gene-
rale; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris 
al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; certificat calificare elec-
trician; condiţii de vechime: -. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba practică –24.07.2017 ora 
09.00, interviu– 28.07.2017, ora 
09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”.  Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 03.07.2017–
14.07.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440.-2 posturi  vacante de 
muncitor calificat IV (zugrav), 
conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii 
–minim generale; nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
curs calificare zugrav; condiţii de 
vechime: -. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba practică 
–24.07.2017 ora 09.00, interviu 
–28.07.2017, ora 09.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 03.07.2017 –14.07.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc . ro  la  rubr i ca 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440. 
-1 post vacant de muncitor cali-
ficat I (fochist), conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –minim generale; 
nivel de acces la informaţii clasifi-
cate, precum şi acordul scris al 
candidatului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; certificat calificare 
fochist (autorizaţie de fochist 
vizată 2017); condiţii de vechime: 
minim 9 ani în meserie. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba prac-
tică –24.07.2017 ora 09.00, 
interviu –28.07.2017, ora 09.00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”.  Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
concurs  este :  03 .07 .2017–
14.07.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
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021.319.30.51 –61 interior 142, 
440. -1 post vacant de îngrijitor 
conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii 
–minim generale; nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a certifi-
catului de securitate, în cazul în 
care acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: -. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba prac-
tică –24.07.2017 ora 09.00, 
interviu –28.07.2017, ora 09.00, la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr. 
Carol Davila”. Perioada de depu-
nere a dosarelor de înscriere la 
c o n c u r s  e s t e :  0 3 . 0 7 . 2 0 1 7 
–14.07.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440. -1 post vacant de referent de 
specialitate gr. III conform H.G. 
nr. 286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii –diplomă de 
licenţă; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris 
al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; curs managementul 
calităţii în domeniul sanitar; 
condiţii de vechime: mimim 6 luni 
vechime în specialitate. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba scrisă 
–24.07.2017 ora 13.00, interviu 
–28.07.2017, ora 13.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol 
Davila”.Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 03.07.2017– 14.07.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc . ro  la  rubr i ca 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51 –61 interior 142, 

440. -2 posturi vacante de referent 
de specialitate debutant conform 
H.G. nr. 286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii –diplomă de 
licenţă; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris 
al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime:-. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă –24.07.2017 ora 
09.00, interviu –28.07.2017, ora 
09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”.  Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 03.07.2017–
14.07.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
nr.   88,  sector  1  –telefon 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440. -1 post de şef birou gr. II, 
conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii 
–superioare; diplomă de licenţă în 
specialitatea biroului; nivel de 
acces la informaţii clasificate, 
precum şi acordul scris al candi-
datului privind verificarea în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; condiţii de vechime: 
minim 5 ani în specialitate. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă –24.07.2017 ora 
09.00, interviu– 28.07.2017, ora 
09.00, la sediul Spitalului Univer-
sitar de Urgenţă Militar Central 
“Dr. Carol Davila”.  Perioada de 
depunere a dosarelor de înscriere 
la concurs este: 03.07.2017– 
14.07.2017. Relaţii suplimentare 
pe site-ul www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C. 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1 – t e l e f o n 
021.319.30.51– 61 interior 142, 
440. -1 post de analist (progra-
mator) ajutor IA, conform H.G. 

nr. 286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim studii 
medii; nivel de acces la informaţii 
clasificate, precum şi acordul scris 
al candidatului privind verificarea 
în vederea obţinerii autorizaţiei de 
acces la informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este declarat 
„admis”; cursuri în domeniul 
informatică; condiţii de vechime: 
minim 6 ani şi 6 luni în activitatea 
informatică. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 
24.07.2017 ora 13.00, interviu 
–28.07.2017, ora 13.00, la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr. Carol 
Davila”. Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 03.07.2017– 14.07.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc . ro  la  rubr i ca 
“Cariere” şi la Biroul Personal 
Civil Contractual din S.U.U.M.C 
“Dr. Carol Davila” cu sediul în 
Bucureşti, Str. Mircea Vulcănescu 
n r. 8 8 ,  s e c t o r  1  – t e l e f o n 
021.319.30.51 –61 interior 142, 
440.

l Institutul de Chimie Macromo-
leculară „Petru Poni” cu sediul în 
Iaşi, Aleea Grigore Ghica Vodă, 
nr.41A, organizează concurs 
pentru ocuparea a 4 (patru) 
posturi de Cercetător ştiinţific 
gradul II în domeniile: Chimia 
polimerilor şi Fizica polimerilor. 
Concursul se va desfaşura 
conform Legii 319/2003, ordinul 
MCTS 6560/2012 şi criteriile de 
promovare  ICMPP în data de: 
25.08.2017. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 30 zile de la 
data publicării anunţului. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Resurse Umane al Insti-
tutului, telefon: 0232.260.332, 
0232.260.333, 0232.260.334, inte-
rior: 168 sau email: balan.cata-
lina@icmpp.ro.

l Agenţia pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, aflată în subor-
dinea MADR, organizează concurs 
în data de 17 august 2017 - proba 
scrisă, ora 10:00, iar în perioada 
23-24 august 2017 - interviul, înce-
pând cu ora 09:00, pentru 

ocuparea a 45 posturi contractuale 
vacante de execuție, cu studii supe-
rioare şi medii, astfel:
- 1 post de Auditor gr. IA –DAI –
CAIT; vechime în specialitate: 
minimum 2 ani
- 4 posturi de Consilier gr. I – 
OJFIR IAȘI –SAFPD –CI, OJFIR 
BUZAU – SAFPD -CE, OJFIR 
CLUJ –SAFPD -CI, vechime în 
specialitate: minimum 9 luni
- 34 posturi de Consilier gr. IA –DE 
– S A P,  D I T  - S P C D R  S I 
PROIECTE, DCP –SM, CRFIR 1 
–SAFPD –CI, OJFIR IASI –
SAFPD –CI, OJFIR SUCEAVA –
SAFPD –CI, OJFIR SUCEAVA 
–SLIN –CI, OJFIR BACAU –
SLIN –CE, OJFIR BACAU –
SLIN –CI, OJFIR BOTOSANI 
–SAFPD –CE, OJFIR NEAMT –
SLIN –CE, OJFIR TULCEA –
SAFPD 
–CE, OJFIR TULCEA –SAFPD 
–CI, OJFIR CONSTANTA –
SAFPD –CE, OJFIR ARGES –
SAFPD 
-CE, OJFIR ARGES –SLIN –CE, 
OJFIR TELEORMAN –SAFPD 
–CI, CRFIR 4 –SAFPD –CE, 
OJFIR OLT –SAFPD –CE, OJFIR 
GORJ –SLIN –CE, OJFIR ARAD 
–SLIN –CE, OJFIR TIMIS –SLIN 
–CI, CRFIR 7 –SLIN –CI, OJFIR 
COVASNA –SAFPD –CE, CRFIR 
8 –SAFPD –CI, OJFIR CALA-
RASI –SAFPD –CI; vechime în 
specialitate: minimum 1 an
- 1 post de Consilier juridic gr. IA 
–DE –SAP, vechime în specialitate: 
minimum 2 ani si 6 luni
- 1 post de Inspector de specialitate 
gr. II –DE -SAP, vechime în specia-
litate: minimum 6 luni
- 3 posturi Referent tr. IA (M) –
DRP –BP, OJFIR BUCURESTI –
CA, DRP –BP -CR, vechime în 
specialitate: minimum 1 an
- 1 post de Subinginer gr. IA (SSD) 
–OJFIR COVASNA –SLIN -CE, 
vechime în specialitate: minimum 
2 ani.
Cerințele specifice pentru ocuparea 
posturilor se regăsesc pe site-ul 
AFIR –www.afir.info, la secțiunea 
Despre AFIR/ Resurse Umane/ 
Anunțuri concursuri de angajare şi 
la sediul AFIR din str. Știrbei Vodă. 

nr.43, sector1, Bucureşti.
Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs: 14.07.2017, ora 
14.30, la sediul AFIR, str. Știrbei 
Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti.
Proba scrisă se va desfăşura la 
sediul Facultății de Management, 
Inginerie Economică în Agricul-
tură şi Dezvoltare Rurală din 
cadrul Universității de Științe 
Agronomice şi Medicină Veteri-
nară Bucureşti, b-dul Mărăşti, nr. 
59, sector 1, Bucureşti, iar interviul 
se va desfasura la sediul CRFIR 8 
Bucureşti – Ilfov, Calea Șerban 
Vodă, nr. 90 - 92, sector 4, Bucu-
reşti. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul AFIR şi la nume-
rele de telefon 031.860.27.92 – 
S i d o n i a  M A C A S O I  ş i 
031.860.25.33 – Raluca Marcu.

l Agenţia pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, af lată în 
subordinea M.A.D.R., organizează 
concurs în data de 1 august 2017 
-proba scrisă, ora 10:00, iar în 
perioada 7-8 august 2017-inter-
viul, începând cu ora 09:00, 
pentru ocuparea a 41 posturi 
contractuale vacante de condu-
cere, cu studii superioare, după 
cum urmează: -1 post de Director 
General Adjunct gr. II Plăți şi 
Administrativ –vechime în specia-
litate minimum 5 ani; -3 posturi 
Director General Adjunct gr. II 
-CRFIR 3 Sud Muntenia, 
C.R.F.I.R. 7 Centru, C.R.F.I.R. 8 
Bucureşti –Ilfov -vechime în 
specialitate minimum 5 ani; -8 
posturi de Director gr. II –DCP, 
DECPFE, DE, C.R.F.I.R. 4 Sud 
Vest, C.R.F.I.R. 5 Vest, O.J.F.I.R. 
Botoşani,  O.J.F.I.R. Sălaj, 
O.J.F.I.R. Covasna -vechime în 
specialitate minimum 3 ani; -28 
posturi de Șef Serviciu gr.I -SCIA, 
SCT -DCA, SCEP -DCA, SAP 
-DE, SL -DATLIN, SIBA -CRFIR 
2 Sud Est ,  CRFIR 3 Sud 
Muntenia, CRFIR 7 Centru, 
SLIN -CRFIR 4 Sud Vest, OJFIR 
Iaşi, OJFIR Vaslui, OJFIR Bacău, 
OJFIR Giurgiu, OJFIR Mehe-
dinți, OJFIR Vâlcea, OJFIR 
Timiş, OJFIR Arad, OJFIR Satu 

-Mare, OJFIR Sălaj, OJFIR 
Ialomița, SAFPD -CRFIR 8 
Bucureşti -Ilfov, OJFIR Vaslui, 
OJFIR Bacău, OJFIR Neamț, 
OJFIR Timiş, OJFIR Hunedoara, 
OJFIR Caraş -Severin, OJFIR 
Bistrița -Năsăud -vechime în 
specialitate minimum 2 ani. -1 
post de şef birou gr. I –BRNDR –
DRP -vechime în specialitate 
minimum 2 ani. Cerințele speci-
fice pentru ocuparea posturilor se 
regăsesc pe site-ul AFIR -www.
afir.info, la secțiunea Despre 
AFIR/ Resurse Umane/ Anunțuri 
concursuri de angajare şi la sediul 
AFIR din str. Știrbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, Bucureşti. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
14.07.2017, ora 14.30, la sediul 
AFIR, str. Știrbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, Bucureşti. Proba scrisă va 
avea loc în data de 01 august 
2017, ora 10.00 la sediul Facultății 
de Management, Inginerie Econo-
mică în Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală din cadrul Universității de 
Științe Agronomice şi Medicină 
Veterinară Bucureşti, b-dul 
Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti, 
iar interviul va avea loc în peri-
oada 07-08 august 2017, începând 
cu ora 09:00, la sediul Centrului 
Regional pentru Finanțarea 
Invesțitiilor Rurale 8 Bucureşti- 
Ilfov, Calea Șerban Vodă, nr. 
90-92. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul AFIR şi la 
numerele de telefon 031.860.25.32/ 
48 –Ana Maria Huiban/ Lorena 
Lăpădătescu.

CITAȚII  
l Se citează Baricz Simon, Baricz 
Ioan (Janos), Baricz  Istvan şi 
Szejke Iren la sediul SPM Vrabie 
Mircea şi Beschia Georgeta  
Daniela, STR. De Mijloc, nr. 42, 
Braşov, în ziua de 12 iulie 2017, 
ora 14.00, în vederea dezbaterii 
succesiunii după defunctul  
BARICZ  IMRE, decedat la data 
de 02.01.2015, cu ultimul domi-
ciliu în  mun. Braşov.

l Intimata SC Deni Zl Market 
SRL, cu ultimul sediu cunoscut în 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal 

Municipal Fetești. Nr. 7268/27.06.2017. Anunțul privind vinzarea pentru bunuri mobile. Anul 2017, 

luna 07, ziua 18. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 18, luna 07, anul 

2017, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează licitație publică pentru următorul bun 

mobil, la sediul său în str. Ceahlăului, Ans. 44 Parter, proprietate a debitorului Udroiu Paul, cu domiciliul 

fiscal în localitatea Fetești, str. Florilor, nr. 7, bl. -, sc. -, apt. -, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală, 

CNP 1710328103762: Denumirea bunurilor mobile, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 

exclusiv TVA, Preț de pornire la licitație, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 1) Autoturism M1 Hyundai MCT 

A5D11 Accent, nr. înmatriculare IL-72-ELI, 12.500 lei, 19%. Bunul mobil sus-menționat se află pe raza 

localității Fetești, jud. Ialomița. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal. Licitația se 

află la primul termen. Prețul de pornire al licitației este de 12.500 lei. Invităm pe cei care pretind vreun 

drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 

termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 

vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 

data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 

poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea 207/2015, 

republicată cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din 

Legea 207/2015 republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 

de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul. 0243.364.750, interior 17.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită Persoane Juridice. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iunie, 

ziua 28. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna iulie, anul 

2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC INVEST AGRO SERVICE SRL, licitația a IV - a: Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul, 

Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. 

Autoturism Dacia Logan SD LSDAM, serie șasiu UU1LLSDAMH39357711, serie motor R019266, nr. 

înmatriculare B67WMS, km efectuați: 401.054, benzină, an fabricație 2008, Nu este cazul, 2700 lei, 

19%; Total: 2700 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 

pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, 

copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifica faptul ca nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: -. Alte informații de interes pentru cumpărător, 

după caz: - taxa de participare la licitație se virează  în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod 

fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și 

oferta de cumpărare, se va depune conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 

63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor 

fiscale; - procedura de licitație se va efectua conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimen-

tare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, tasta 2 - 1, cu doamna 

Valeria Stoica. Data afișării: 28.06.2017.
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Timişoara, Calea Martirilor 1898, 
nr.34, Judeţul Timiş, în prezent cu 
sediul necunoscut, este chemată la 
Judecătoria Timişoara, cu sediul 
în Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, 
nr.2, pentru termenul de judecată 
din data de 20.07.2017, completul 
17, sala 332, cu menţiunea de a 
formula întâmpinare în termen de 
25 de zile, sub sancţiunea aplicării 
art.201, alin.1 din Noul Cod de 
Procedură Civilă, în proces cu 
petenta British American Tobacco 
(Romania) Trading SRL, pentru 
emiterea unei ordonanţe de plată.

DIVERSE  
l Procedura de plată a dividen-
delor aferente exercițiului finan-
ciar al  anului  2016 către 
acționarii Biofarm S.A. conform 
Hotărârii A.G.O.A. 76/26 aprilie 
2017. Consiliul de Administrație 
al BIOFARM S.A. informează 
acționarii societății asupra 
faptului că dividendele aferente 
exercițiului financiar al anului 
2016 vor fi distribuite în perioada 
0 1 . 0 9 . 2 0 1 7  ( d a t a  p l ă ț i i ) 
-31.08.2020 către acționarii înre-
gistrați în Registrul Acționarilor 
Biofarm S.A. la data de înregis-
trare 18.08.2017 (17.08.2017 ex 
data). Valoarea dividendului brut/
acțiune este de 0,017 lei. Modali-
tățile şi termenele de plată sunt 
următoarele: Capitolul I.Plata 
dividendelor în contul Participan-
ților (în conturile băncilor de 
decontare ai căror clienți sunt 
Participanții). Pentru acționarii 
persoane fizice, juridice sau alte 
entități, care la data de înregis-
trare dețin acțiuni evidențiate în 
Secțiunea II-a Registrului Acțio-
narilor Biofarm S.A. în contul 
deschis la Participant, dividen-
dele vor fi plătite automat prin 
virament bancar prin intermediul 
Depozitarului Central în contu-
rile băncilor de decontare ai căror 
clienți sunt Participanții la data 
plății, dacă acționarii respectivi 
nu şi-au exprimat şi comunicat 
opțiunea de plată amânată către 
Participant, iar Participantul nu a 

comunicat-o Depozitarului 
Central în cadrul raportării de la 
data de înregistrare. Data plății 
amânate este aplicabilă doar acți-
onarilor nerezidenți care au un 
cont deschis la Participant şi care 
optează pentru amânarea plății la 
o dată ulterioară datei plății 
pentru a putea beneficia de preve-
derile mai favorabile ale Conven-
țiilor de evitare a dublei impuneri 
şi reprezintă, data limită stabilită 
prin raportare la prevederile 
fiscale relevante, până la care se 
amână plata dividendelor către 
acționarii care şi-au exercitat 
această opțiune de plată. Opți-
unea de plată este opțiunea expri-
mată de acționarii nerezidenți 
care au cont deschis la Partici-
pant şi este comunicată Depozita-
rului Central de către Participant 
în cadrul raportării de la data de 
înregistrare efectuată în confor-
mitate cu Regimul juridic apli-
c a b i l ,  p r i v i n d :  a ) p l a t a 
dividendelor cu reținerea impozi-
tului pe dividende în cota stan-
dard prevăzută de Codul Fiscal 
Român, în vigoare la data plății; 
b)plata dividendelor cu cota de 
impozit pe dividende reținută în 
mod corespunzător, conform 
Convențiilor de evitare a dublei 
impuneri, în baza documentației 
fiscale complete şi corecte, trans-
misă în prealabil de către acți-
onar, până la data de 24.08.2017; 
c)amânarea plății dividendelor 
pentru o dată ulterioară datei 
plății, în cursul anului 2017, în 
vederea acordării către acționari 
a posibilității de a beneficia de 
prevederile fiscale mai favorabile 
ale Convențiilor de evitare a 
dublei impuneri, după transmi-
terea documentației fiscale 
complete şi corecte. Plata divi-
dendelor nete se va efectua în cel 
mult zece zile lucrătoare de la 
data primirii de către Biofarm 
S.A. a documentelor suport 
complete şi corecte şi a eventua-
lelor clarificări solicitate. În cazul 
acționarilor pentru care Partici-
panții nu au depus documentele 
suport până la 31.10.2017, plata 

dividendelor se va efectua pe 
15.11.2017 cu reținerea cotei de 
impozit pe dividende standard în 
vigoare prevăzută de Codul 
Fiscal Român. Acționarii nerezi-
denți, care au cont deschis la 
Participant (Banca Custode sau 
Broker), care doresc aplicarea 
prevederilor mai favorabile ale 
unei Convenții de evitare a dublei 
impuneri încheiate între România 
şi țara lor de rezidență, trebuie să 
depună prin intermediul Partici-
pantului certificatul de rezidență 
fiscală pentru anul în care are loc 
plata dividendelor, în termen de 
valabilitate, în original sau copie 
legalizată, apostilat/supralega-
lizat, dacă este cazul, însoțit/ă de 
traducere autorizată, precum şi 
detalii de contact pentru even-
tuale clarificări asupra certifica-
telor de rezidență fiscală. -Până la 
data de 24.08.2017, în cazul în 
care nu au optat pentru Plata 
amânată a dividendelor, la adresa 
Biofarm S.A. din Bucureşti, str. 
Logofătul Tăutu, nr.99, Sector 3, 
Cod poştal 031212, în atenția 
Departamentului Financiar. 
Biofarm S.A. nu este responsabilă 
de neaplicarea tratamentului 
fiscal mai favorabil menționat 
mai sus, în lipsa prezentării în 
termenul menționat a documen-
tației şi/sau a clarificărilor solici-
tate; -Până cel târziu la data de 
31.10.2017, în cazul în care au 
optat pentru Plata amânată a 
dividendelor, la adresa Biofarm 
menționată mai sus. În cazul 
acționarilor nerezidenți reprezen-
tați printr-un Participant, 
Biofarm S.A. va reține impozitul 
pe dividende din dividendul brut 
în cota standard în vigoare prevă-
zută de Codul Fiscal Român 
dacă: -nu au optat pentru plata 
amânată şi nu au transmis certifi-
catul de rezidență fiscală şi even-
tualele clarificări solicitate, până 
la data de 24.08.2017; -au optat 
pentru plata amânată, dar nu au 
transmis cel târziu până la data 
de 31.10.2017, certificatul de rezi-
dență fiscală (inclusiv documen-
tele referitoare la fondurile de 

pensii nerezidente) şi eventualele 
clarificări solicitate. Capitolul II.
Plăți prin transfer bancar (în lei, 
în conturi deschise la o bancă din 
România). Începând cu data de 
18.08.2017 (data de înregistrare), 
acționarii persoane fizice şi juri-
dice nereprezentațti de Partici-
p a n t  c a r e  d o r e s c  p l a t a 
dividendelor prin transfer bancar, 
pot solicita şi transmite către 
Depozitarul Central documentele 
necesare plății dividendelor, după 
cum urmează: 1.Acționarii nere-
prezentați prin Participant, 
persoane fizice, personal sau prin 
reprezentant legal sau convenţi-
onal, vor prezenta Depozitarului 
Central formularul de colectare 
cod IBAN semnat olograf, în care 
se vor preciza banca şi contul (cod 
IBAN) deschis pe numele Dețină-
torului de instrumente financiare 
(modelul este disponibil pe site-ul 
Depozitarului Central-www.
depozitarulcentral.ro), însoțit de: 
-copia actului de identitate valabil 
în care să fie lizibil codul numeric 
personal -certificată de titular 
„conform cu originalul”; -extras 
de cont sau un document eliberat 
de bancă (semnat şi ştampilat) 
prin care se confirmă existența 
contului pe numele Deținătorului 
de instrumente financiare, cu 
precizarea codului IBAN, în 
original; -copia documentelor 
care atestă calitatea semnatarului 
cererii de reprezentant legal sau 
convențional, dacă este cazul 
-certificată de titular „conform cu 
originalul”; -dovada achitării 
tarifului; 2.Acționarii nereprezen-
tați prin Participant, persoane 
juridice, prin reprezentant legal 
sau convenţional, vor prezenta 
Depozitarului Central formularul 
de colectare cod IBAN semnat 
olograf şi ştampilat (dacă este 
cazul), în care se precizează banca 
şi contul (cod IBAN) deschis pe 
numele Deținătorului de instru-
mente financiare (modelul este 
disponibil pe site-ul Depozitarului 
Central www.depozitarulcentral.
ro), însoțit de: -copie a certifica-
tului de înregistrare (CUI) -certi-
ficată de titular „conform cu 
originalul”; -copie după docu-
mentul care atestă calitatea de 
reprezentant legal al societății 
(certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comerțului/
entitatea echivalenta -pentru 
entitățile de naționalitate străină) 
-certificată de titular „conform cu 
originalul”; -copia documentelor 
care atestă calitatea de reprezen-
tant convențional a semnatarului 
cererii, dacă este cazul -certificată 
de titular „conform cu origi-
nalul”; -extras de cont sau un 
document eliberat de bancă 
(semnat şi ştampilat) prin care se 
confirmă existența contului pe 
numele titularului -persoană 
juridică, cu precizarea codului 
IBAN, în original; -dovada achi-
tării tarifului; În cazul Fondurilor 
de pensii: -copie act de identitate 
al reprezentantului legal al socie-
tății de administrare a fondului, 
în termen de valabilitate; -carte/
buletin de identitate cu CNP 
pentru cetățenii români sau paşa-
port cu număr de identificare 
pentru cetățenii străini; -copie 
certificat constatator al societății 
de administrare a fondului/alt 
document echivalent, nu mai 
vechi de 3 luni de zile, care să 
menționeze reprezentantul legal 
al societății de administrare a 

fondului; -copie certificat înregis-
trare/alt document echivalent 
pentru societatea de administrare 
a fondului; -copie decizie a auto-
rității de reglementare care să 
ateste autorizarea societății de 
administrare a fondului şi a 
fondului de pensii; -în cazul 
fondurilor de pensii nerezidente: 
certificat de rezidență fiscală, în 
original sau în copie legalizată, 
apostilat/supralegalizat, dacă este 
cazul, însoțit de traducerea auto-
rizată în limba română, o decla-
rație pe proprie răspundere a 
reprezentantului legal al societății 
de administrare a fondului care 
să ateste că autorizarea societății 
de administrare a fondului şi a 
fondului de pensii este valabilă la 
data efectuării plății, dacă repre-
zintă fonduri de pensii astfel cum 
sunt ele definite în legislația 
statului membru al Uniunii Euro-
pene sau în unul dintre statele 
AELS, şi dacă sunt disponibile, 
informații cu privire la site-ul 
oficial al autorității de reglemen-
tare din țară de origine unde 
poate fi verificat statutul de fond 
de pensii. În cazul Fondurilor de 
invesții fără personalitate juri-
dică: -copie act de identitate al 
reprezentantului legal al societății 
de administrare a fondului, în 
termen de valabilitate; -declarație 
pe propia răspundere în original 
întocmită de către reprezentantul 
legal al societății de administrare 
din care să rezulte explicit că 
fondul de investiții nu are perso-
nalitate juridical; -copie certificat 
constatator al societății de admi-
nistrare a fondului/alt document 
echivalent, nu mai vechi de 3 luni 
de zile, care să menționeze repre-
zentantul legal al societății de 
administrare a fondului; -copie 
certificat înregistrare/alt docu-
ment echivalent pentru societatea 
de administrare a fondului; -copie 
decizie a autorității de reglemen-
tare care să ateste autorizarea 
societății de administrare a 
fondului. Capitolul III.Plăți în 
numerar. Pentru acționarii 
persoane fizice nereprezentați de 
Participant şi care nu au solicitat 
plata în cont bancar, plata divi-
dendelor se va face în numerar, 
prin punere la dispoziție de către 
BIOFARM S.A. a sumelor de 
bani cuvenite la agențiilor/sucur-
salelor CEC BANK S.A., prin 
intermediul Depozitarul Central 
S.A., începând cu data de 
01.09.2017. Orarul de ridicare a 
dividendelor se încadrează în 
orarul de lucru al CEC Bank S.A. 
Acționarii îşi vor putea ridica 
dividendele de la oricare dintre 
agențiile/sucursalele CEC Bank 
S.A. din toată țara, în timpul 
orarului de lucru al acestuia. 
Dividendele se pot ridica de către 
acționari personal sau prin repre-
zentant legal sau convențional 
astfel: 1.Orice plată efectuată la 
ghişeu va fi confirmată prin 
semnătură de persoana care 
ridică efectiv Sumele de bani, pe 
chitanța aferentă plății respec-
tive. 2.În cazul Deținătorilor 
nereprezentați de Participant, 
persoane fizice rezidente care se 
prezintă personal la ghişeu, plata 
Sumelor de bani se face în baza 
actului de identitate având înscris 
codul numeric personal (C.N.P.). 
Identificarea Deținătorilor nere-
prezentați de Participant în Fişier 
se va face pe baza informației 
regăsite în câmpul rezervat 

C.N.P.. 3.În cazul Deținătorilor 
nereprezentați de Participant, 
persoane fizice nerezidente care 
se vor prezenta personal la 
ghişeu, plata Sumelor de bani se 
face în baza paşaportului a cărui 
serie şi număr trebuie să cores-
pundă cu cele din Fişier. 4.În 
cazul Deținătorilor nereprezentați 
de Participant, persoane fizice 
având vârsta sub 14 ani, plata 
Sumelor de bani se face reprezen-
tatului legal în speță -tutorele/
părintele minorului, în baza 
următoarelor documente: certifi-
catul de naştere al Deținătorilor 
nereprezentați de Participant care 
trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul 
+1 fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (foto-
copia se reține), actul juridic ce 
instituie tutela în cazul tutorelui 
care nu este unul dintre părinți 
+1 fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (foto-
copia se reține) şi actul de identi-
tate al tutorelui/părintelui +1 
fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (foto-
copia se reține). 5.În cazul Deți-
nătorilor nereprezentați de 
Participant, persoane fizice având 
instituită curatela, plata Sumelor 
de bani se face prin curatorul 
respectivei persoane, în baza 
următoarelor documente: actul 
de identitate al Deținătorilor 
nereprezentați de Participant care 
trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul 
+1 fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (foto-
copia se reține), actul juridic ce 
instituie curatela +1 fotocopie 
certificată pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se reține) şi 
actul de identitate al curatorului 
+1 fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (foto-
copia se reține). 6.În cazul Deți-
nătorilor nereprezentați de 
Participant, persoane fizice care 
nu se prezintă personal la ghişeu, 
ci mandatează în acest sens o altă 
persoană, plata Sumelor de bani 
se face împuternicitului respec-
tivei persoane, în baza următoa-
relor documente: procură specială 
autentificată la notariat care 
cuprinde împuternicirea de ridi-
care a Sumelor de bani eliberată 
cu nu mai mult de 3 ani anteriori 
datei în care se efectuează plata, 
cu excepția cazului în care împu-
ternicirea are un termen de vala-
bilitate mai mare de 3 ani şi este 
valabilă la data la care se efectu-
ează plata +1 fotocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reține) şi actul de 
identitate al imputernicitului +1 
fotocopie certificată pentru 
conformitate cu originalul (foto-
copia se reține). 7.Documentele 
prezentate într-o limbă străină 
vor fi însoțite de traducerea lega-
lizată în limba română, iar dacă 
sunt emise de o autoritate străină 
acestea trebuie să fie apostilate 
sau supralegalizate, după caz. 8.
Pentru persoanele fizice sumele 
de bani mai mari de 10.000 lei se 
vor vira în contul bancar conform 
Capitolelor I şi II din Procedura. 
Capitolul IV.Persoanele fizice/
juridice nerezidente. În conformi-
tate cu Legea 227/2015 (şi a 
Normelor Metodologice de apli-
care a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal), pentru acordurilor 
de evitare a dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit şi 
capital  pentru aplicarea prevede-
rilor privind regimul fiscal comun 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 

Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759 Dosar de executare nr. 11339. Nr. 73582 din 26.06.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iulie, Ziua 12. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 12, luna iulie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, strada Calea 

Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se va vinde la licitație următorul bun mobil, proprietate a 

debitorului S.C. CRYSS-CLAW S.R.L, cod de identificare fiscală 27274997, prima licitație. Denumirea 

bunului mobil/ Descriere sumară: Autoturism Volkswagen Golf, an PIF 1999, NI WVWZZZ 

1JZXW156785, gr. proprie 1180 kg, sarcina max. utilă 500 kg, dim. 4149/1735/1437, cilindree 1390 

cmc, nr. locuri 5 (2 în față, 5 pe scaune), putere 55 Kw/ 5000 rot/ min, tracțiune față, carburant 

benzină, viteză maximă 171 km/h, culoare verde. Drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul: -. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației a I-a, exclusiv TVA: 3.776 lei. 

Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%: 717 lei. Total: 3.776 lei, 717 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Titlul VII din 

Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 

de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției 

sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi: 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria 

Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru la camera 

312 sau la numărul de telefon 0245.616779, int. 625, persoană de contact: Dina Loredana. Data 

afișării: 30.06.2017.

ANUNȚURI
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pentru acționarii rezidenți ai unor 
țări membre ale UE sau AELS, 
nerezidentul are obligația de a 
depune/expedia  la  sediul 
BIOFARM S.A. certificatul de 
rezidență fiscală, în original, 
eliberat de autoritatea compe-
tentă din statul sau de rezidență. 
Certificatul de rezidență fiscală se 
va depune personal la registra-
tura de la sediul BIOFARM S.A. 
din București, str. Logofătul 
Tăutu, nr. 99, Sector 3 (de luni 
până vineri îin intervalul orar 
9.00-17.00) sau poate fi transmis 
prin poștă sau orice formă de 
curierat cu confirmare de primire 
la aceeași adresă. În cazul în care 
acționarul nu prezintă certificatul 
de rezidență fiscală, impozitul 
reținut se va calcula prin apli-
carea cotei aplicabilă acționarilor 
rezidenți în vigoare. Solicitările de 
virare a dividendelor în cont 
bancar se vor transmite la adresa: 
Depozitarul Central S.A. -Bucu-
rești, Bulevardul Carol I, nr. 
34-36, sector 2, etaj 8, cod poștal 
020922, telefon 021.408.58.56, 
021.408.59.23, conform celor 
precizate în Capitolul II, punctele 
1-2. Toate solicitările de mai sus 
vor conține inclusiv e-mailul și 
numărul de telefon la care pot fi 
contactați acționarii sau interme-
diarii, după caz în eventualitatea 
unor clarificări. Menționăm că în 
urma analizării cererilor de plata 
a dividendelor și a documentație 
primite, Depozitarul Central S.A. 
și BIOFARM S.A. (pentru certifi-
catele de rezidență fiscală) își 
rezervă dreptul de a solicita docu-
mente suplimentare. Capitolul 
V.Acțiuni deținute în coproprie-
tate. În cazul acțiunilor deținute 
în coproprietate, plata dividen-
delor se va realiza conform urmă-
toarelor particularități: În cazul 
plăților prin virament bancar 
dividendele cuvenite coproprieta-
rilor se vor vira în contul indicat 
de către toți coproprietarii în baza 
solicitării comune adresate Depo-
zitarului Central. În cazul plăților 
în numerar, plățile se vor face în 
numerar cu condiția ca toți 
coproprietarii să se prezinte la 
Agentul de Plata CEC Bank S.A., 
personal sau prin reprezentant 
legal și/sau convențional și să 
prezinte documentele prevăzute 
mai sus pentru plățile în numerar. 
În cazul plăților către cei care au 
cont deschis la Participant, divi-
dendele cuvenite coproprietarilor 
vor fi virate Participantului ai 
cărui clienți sunt. În situația în 
care coproprietarii solicită atât 
înregistrarea de către Depozitarul 
Central a transferului direct de 
proprietate asupra instrumentelor 
financiare ca efect al ieșirii din 
indiviziune, în conformitate cu 
Regimul juridic aplicabil, cât și 
plata directă către fiecare dintre 
coproprietari conform numărului 
de instrumente dobândite în 
proprietate exclusivă, Depozitarul 
Central va bloca plata dividen-
delor, plata urmând a se realiza 
fiecărui fost coproprietar conform 
prezentei proceduri. Capitolul 
VI.În cazul acționarilor decedați 
dividendele urmează a se plăti la 
solicitarea succesorilor prin 
transfer bancar sau în numerar, 
numai după ce în prealabil, 
moștenitorii au solicitat S.C. 
Depozitarul Central S.A. și s-a 
efectuat înregistrarea în registrul 
acționarilor a transferului acțiu-

nilor ca efect al succesiunii. Capi-
tolul VII.Orice modificare a 
datelor în registrul acționarilor 
(schimbări de nume, adresa, date 
de identitate, etc.) se realizaează 
numai de către Depozitarul 
Central S.A., cu sediul social în 
București, B-dul Carol I, nr. 
34-36, sector 2, et. 3, 8 și 9, la 
solicitarea acționarului/persoanei 
îndreptățite. S.C. Biofarm S.A. 
Președinte C.A. Dănuț Vasile.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare In conformitate cu 
prevederile art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicata si modifi-
cata si prevederile art.11 din 
Actul Constitutiv, Consiliului de 
Administratie al S.C. Ambasador 
S.A. convoaca, in baza Hotararii 
AGA nr.1 din 16.05.2017, toti 
actionarii, la sediul societatii din 
Bucuresti, Bdul Magheru nr.8-10, 
sala de tratative -etaj 12, sector 1, 
in data de 03.08.2017, la ora 11,00 
la sedinta Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor cu 
urmatoarea ordine de zi: Discu-
tarea formei de conducerii a soci-
etatii conform actului constitutiv. 
Aprobarea modificari numarului 
postal al sediului societatii. Si la 
ora 13,00 la sedinta Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor, 
cu urmatoarea ordine de zi: Apro-
barea raportarii contabile inche-
iate la data de 30.06.2017, care 
cuprinde situatia activelor, datori-
ilor si capitalurilor proprii, contul 
de profit si pierdere si date infor-
mative. Analiza cauzelor neinde-
plinirii BVC-ului pe semestrul I 
2017, a rezultatelor economico 
financiare estimate pentru luna 
iulie si masuri de indeplinire a 
BVC-ului pe semestrul II 2017. 
Discutarea Contractului Colectiv 
de Munca si a Regulamentului 
Intern.Discutarea organigramei 
societatii cu fondul de salarii 
aferent.Discutarea proiectul de 
strategie si politica tarifara 
pentru anul 2018.Discutarea 
proiectului Bugetului de Venituri 
si Cheltuieli pentru exercitiul 
financiar 2018. In cazul in care nu 
se intruneste cvorumul:-Adu-
narea Generala Extraordinara  a 
Actionarilor se va desfasura pe 
data de 04.08.2017 ora 11,00 in 
acelasi loc, avand aceeasi ordine 
de zi, si -Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor se va 
desfasura pe data de 04.08.2017 
ora 13,00in acelasi loc, avand 
aceeasi ordine de zi CONSILIUL 
DE ADMINISTRATIE Istrate  
Andrei–Presedinte CA; Dochitu 
Ovidiu-Gabriel–Administrator 
CA; Turna Robert George–Admi-
nistrator CA.

LICITAȚII  
l SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă 
vânzarea prin licitatie publica a 
terenurilor intravilane in supra-
fata totala de 9431 mp, respectiv 
teren in suprafata de 5205 mp 
inscris in CF nr. 23822 a Com 
Paulesti pe care se afla un put 
forat si a terenului in suprafata 
de 4226 mp inscris in CF nr. 
23823 a com. Paulesti, ambele 
terenuri situate in com. Paulesti, 
sat Paulestii Noi, str. Principala, 
nr. 1, jud. Prahova. Licitaţia 
publica are loc pe data de 
0 5 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  0 6 . 0 7 . 2 0 1 7 , 

1 1 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  1 2 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
13.07.2017 orele 12.00, în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 110.000 
euro, care se va achita in lei la 
cursul euro comunicat de BNR in 
ziua efectuarii platii. Licitatia 
publica are loc in baza Adunarii 
Credi tor i lor  d in  data  de 
22.06.2017 si in conformitate cu 
caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar in valoarea 
de 2000 lei fara TVA. Relaţii 
suplimentare la 0344104525.

l Debitorul SC SGF Group 
Managment SRL, CIF:15897665; 
sediul social Bucuresti, str.Nicolae 
Caramfil, nr.71-73, sector 3, 
J40/15207/2003, aflata  în proce-
dură de faliment in bankruptcy, 
e n  f a i l l i t e  î n  d o s a r  n r. 
41119/3/2016 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de ec Popescu Emil, 
cu sediul procesual ales în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, scoate la vânza-
re:Bunul mobil „Instalatie de 
valorificare a cenusii de pirita 
prin metoda flotatiei” compus 
din:Valoarea bunului mobil 
„Instalatie de valorificare a 
Cenusii de pirita prin metoda 
flotatiei” este in suma de 396.195 
lei exclusiv TVA.Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunul mobil * Instalatie de valori-
ficare a Cenusii de pirita prin 
metoda flotatiei * descris anterior, 
o reprezinta sentinta din data de 
21.11.2016 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 41119/3/2016 
aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
resti.Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
țului nr.7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 10.07.2017 orele 15:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că 

sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si sa achite 
caietul de sarcini in suma de 1000 
lei. Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC SGF Group 
M a n a g m e n t  S R L  e s t e : 
RO35RNCB0482078078260001 
deschis la Banca Comerciala 
Romana.Invităm pe toti cei care 
vor să participe la ședinţa de lici-
taţie din data de 10.07.2017 orele 
1500 să depună oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație până 
la data de 10.07.2017 orele 13:00 
la adresa menționată anterior 
respectiv Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului nr.7A, judeţul Mehedinţi.
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului mobil 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege.Relaţii la 
telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-in-
solventa.ro.Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

l Cabinet Individual de Insol-
venta  Stefanescu Ovidiu Alin, 
lichidator autorizat, cu legiti-
matia  nr. 1B2104/2007  emisa de  
UNPIR, public spre cunostinta 
g e n e r a l a  c a  i n  z i u a  d e  
-11.07.2017- ora  12.00 se vinde la 
licitatie publica in localitatea  
Rm-Valcea, str. Stirbei Voda nr.76, 
jud.Valcea, averea urmarita, 
propr i e ta tea  S .C .  DECO 
FOREST   SRL Slatioara, jud.
Valcea ,unitate in lichidare 
conform Legii 85/2006  si art.  431 
- 433 Cod de procedura civila, 
avere constand in:I. Bunuri 
imobile: fabrica de prelucrare si 

uscare cherestea compus din: 
cladire cu spatii de birouri cu aria 
construita la sol de 116,00 mp si 
aria desfasurata de 232,00 mp, 
sopron cu aria construita la sol de 
684,00 mp, hala de productie si 
depozitare cu aria construita la 
sol de 347,00 mp, depozit 
cherestea cu aria construita la sol 
de 355,00 mp, cladire centrala 
termica cu aria construita la sol 
de 124,00 mp, hala aburire cu aria 
construita ls sol de 57,00 mp, hala 
uscare ( uscatoare ) cu aria 
construita la sol de 141,00 mp, 
hala uscare ( uscatoare ) cu aria 
constru i ta  de  527 ,00  mp 
constructii speciale – bunuri 
mobile si teren aferent in supra-
fata de 9.640,00 mp situat in 
comuna Slatioara, sat Milostea, 
nr. 1458, judetul Valcea, cu numar 
cadastral 35038 inscris in Cartea 
Funciara nr. 35038 a localitatii 
Slatioara, jud. Valcea pret 
1.124.200 lei.II. Bunuri mobile :1. 
Autoturism  Renault Laguna– VL 
99DCO -  22.500 lei.2. Motostivu-
itor Hyster H3.00 XM GPL 
-10.000 lei.3. Fierastrau panglica 
orizontal – Puma EA –16.000 lei.
Toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor de mai sus vor 
incunostiinta lichidatorul socie-
tatii (tel. 0722 740176, 0350 
808201) inainte de data vanzarii. 
In cazul in care nu se adjudeca 
licitatiile vor fi reluate in data de 
21.07.2017.Ofertantii interesati sa 
cumpere aceste bunuri, se vor 
prezenta in locul si ziua vanzarii, 
pana la acest termen,urmand a se 
prezenta oferte de cumparare si 
sa depuna  pentru S.C.  “ Deco 
Forest  SRL” -in lichidare- cont 
n r .  R O 4 8 B T R -
LRONCRT0395891101 deschis la 
Banca Transilvania Rm Valcea, 
cel putin 20% din pretul de ince-
pere a licitatiei, aferent bunurilor 

ofertate. In  situatia adjudecarii 
suma se scade din pret, altfel, se 
restituie.

l Foraj Bucuresti SA București, 
str. Cpt. Aviator Gheorghe Deme-
triade, nr. 14, sector 1, cod de 
identificare fiscală 1567268, 
număr de ordine în registrul 
comerţului J40/1864/1991, prin 
lichidator judiciar Via Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică pornind de la 
valoarea de evaluare redusa cu 
50% pachetul de 4.563.372 
actiuni, reprezentand 95,8013% 
din capitalul social al Foradex 
Vest SA Bucuresti, sector 1, str. 
Milcov, nr. 5, cladirea C25, 
J40/3266/2012, CUI 29948491, la 
pretul de 1,12295 lei/actiune, 
respectiv 5.124.438,59 lei. Persoa-
nele interesate vor achizitiona 
caietul de prezentare de la sediul 
lichidatorului judiciar și vor 
depune oferta impreuna cu taxa 
de garanţie de 5% din pretul de 
vânzare până cel mai târziu în 
preziua organizării licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în data de 
06.07.2017, ora 15/30 la sediul 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800. In cazul neadju-
decării, licitatiile vor fi reluate la 
1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 0 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
27.07.2017, 03.08.2017 respectiv 
08.09.2017 la aceeași oră, în 
același loc. 

l SC Sot Pan Group SRL, prin 
lichidator judiciar, anunta 
vanzarea in bloc la licitatie 
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publica a bunurilor imobile si 
mobile, respectiv teren, clădiri, 
construcții tip magazine metalice 
și mijloace de transport auto, 
echipamente și  obiecte de 
inventar utilizate în domeniul 
panificației aflate in patrimoniul 
societatii debitoare, asa cum sunt 
ele identificate in Rapoartele de 
evaluare întocmite de evaluator 
autorizat Nica Violeta Cornelia. 
Vanzarea are loc conform hota-
rarii Adunarii Creditorilor din 
15.06.2017 care a hotarat 
vanzarea in bloc a tuturor bunu-
rilor si a Adunarii Creditorilor 
din 21.02.2017, care a incuviintat 
Regulamentul de vanzare a bunu-
rilor. Pretul de pornire al licitatiei 
este cel stabilit in rapoartele de 
evaluare, respectiv 832.662 lei 
(fara TVA). Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 06.07.2017, 
1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  2 0 . 0 7 . 2 0 1 7 , 
2 7 . 0 7 . 2 0 1 7 ,  0 3 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
1 0 . 0 8 . 2 0 1 7 ,  1 7 . 0 8 . 2 0 1 7 , 
22 .08 .2017,  24 .08 .2017 s i 
31.08.2017 orele 12.00 la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 
7. Conditiile de participare la 
licitatie sunt mentionate in caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar, a carui valoare este de 
3500 lei (fara TVA). Relatii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l S.C. Vanbet S.R.L., cu sediul in 
localitatea Salcioara, comuna 
Banca, judetul Vaslui, organi-
zeaza in data de 12.07.2017 
concurs de oferte pentru execu-
tarea temei de cercetare: ,,Cerce-
t a r i  p r i v i n d  i m p a c t u l 
supravegherii starii de sanatate a 
regiunii acropodiale, la ovine si 
caprine, asupra performantelor 

obtinute in productia animala". 
Ofertele se depun la sediul socie-
tatii sau se trimit pe adresa de 
email bogosfanel@vanbet.ro, 
pana la data de 08.07.2017.

l Comuna Miroslava, jud. Iași, 
organizează licitație publică 
deschisă pentru:-Concesionare 
teren în suprafață de 3.917m.p., 
T14 în data de 11.07.2017, orele 
12,00. Prețul minim de pornire al 
licitației publice deschise este de 
0,88 euro/mp/an. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
11.07.2017, orele 10,00.-Caietul 
de sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei comunei Miro-
slava, județul Iași. Costul caie-
tului de sarcini este de 50 lei.

l Lichidatorul judiciar al debi-
toarei S.C. Agrocereal Carani 
SRL, cu punctul de lucru în loca-
litatea Carani, jud. Timiș, scoate 
la vânzare prin licitație publică 
deschisă cu strigare următoarele 
bunuri: 1.Bunuri mobile, din 
următoarele categorii:-utilaje 
agricole: discuri tractate pentru 
pregătire teren marca Vaderstad, 
discuri tractate pentru scarificat 
marca Cultiplow, semănători 
tractate Vaderstad, combine agri-
cole marca Case, combină agri-
colă marca Massey Fergusson, 
headere, cărucioare headere, 
utilaje tractate Hawe, pulveriza-
toare îngrășăminte Blanchard, 
tractoare agricole Case MX285, 
Case MX270 și Case JX95, plug 
Gregorir Besson, semănători cu 
accesorii Gaspardo, dispozitive 
poziționare GPS, scarificatoare 
Gaspardo Artiglio, echipamente 
recoltat rapiță Reptol, sisteme 
ghidare agricole Matrix 570G, 
instalații împrăștiat îngrășăminte 
Sulky, instalații de stropit Inuma, 

mașină de triat semințe, trusă 
portabilă pentru analize sol; 
-mijloace de transport auto: 
autoutilitare Ford Transit, micro-
buze Mercedes Benz, autoturisme 
teren Mitsubishi, cisternă Mistral; 
- echipamente atelier reparații 
auto și utilaje; Bunurile mobile se 
af lă depozitate la punctul de 
lucru al debitoarei. Prețul de înce-
pere a licitației este scăzut  cu 
15% față de valoarea de evalua-
re.2.Bunuri imobile, după cum 
urmează: -hale industriale 
Schnell, preț pornire licitație 
590.000EUR excl. TVA, reprezen-
tând 100% preț de evaluare; 
-silozuri metalice (7 celule cu o 
capacitate de 140.000mc) și tere-
nurile aferente la prețul de 
pornire de 6.432.020EUR excl. 
TVA reprezentând 100% preț de 
evaluare. Bunurile imobile sunt 
situate în localitatea Carani, jud. 
Timiș. Licitația va avea loc în 
data de 05.07.2017, ora 14:00, la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din str. Frederic Joliot -Curie, 
nr.17, sector 5, București ,ap.1, 
parter, București. Caietul de 
sarcini poate fi achiziționat de la 
punctul de lucru al debitoarei din 
loc. Carani, jud. Timiș, sau de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din str. Frederic Joliot -Curie, 
nr.17, sector 5, București, ap.1, 
parter, contra sumei de 200 lei 
excl. TVA pentru bunuri mobile și  
3.000 lei excl. TVA pentru bunu-
rile imobile. Licitațiile se vor relua 
în zilele de 12.07.2017, 19.07.2017, 
20.07.2017, 26.07.2017 în aceleași 
condiții. Telefon de contact: 
0761.334.994, 0740.105.504, 
021.313.75.15.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1 :Hala de depozitare si 
birouri administrativ- compus din 
teren cu suprafata de 3.127 mp si 

constructii cu suprafata  utila de 
2.454 mp. situat in Iasi, Calea 
Chisinaului nr.35. Pretul de 
vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000 
Eur) (60% din valoarea de 
evaluare fara TVA).Activul nr.2: 
Proprietate imobiliara - teren 
situat in Zona Antibiotice, jud.
Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA).Persoanele 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi scoase 
la vânzare au obligaţia, sub sanc-
ţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
05.07.2017 orele 11.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Iasi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iași, in data de 
06 iulie 2017 orele 12:00 și se va 
desfășura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei și 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 24.03.2017.Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de 
organizare și desfășurare a licita-
ţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare și desfăsu-
rare a licitaţiei.Ofertantii sunt 
obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in 
procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata 
in contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, str. Vasile 
Lupu nr. 43,  jud. Iași, până la 
data de 06.07.2017, orele 11.00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
te lefoanele :  0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

l APPS-RA prin Sucursala 
pentru Reprezentare si Protocol 
Neptun organizeaza in data de 
18.07.2017, ora 12, la sediul sau 
din Neptun, str. Trandafirilor nr. 
20 ( incinta Club Bazin)  licitatie 
publica deschisa cu strigare in 
vederea inchirierii pe o perioada 
de 2 ani (2017-2018) a urmatoa-
relor spatii comerciale cu activi-
tate sezoniera, si anume:Nr.crt./
Denumirea spatiului Supraf.m.p./
Destinatia Spatiului/Pret pornire 
licitatie:Euro/mp/luna;Euro/
spatiu/luna.1.Farmacie  incinta 
Hotel Doina – Neptun/26,83/
Comert  prod.  Farmaceu-
tice/12,00/321,96. 2.Sala Fitness 
Hotel Doina - Neptun/30,60/
Servicii agrement /5,40/165,24. 3./
Teren Tenis Club Bazin - 
Neptun/606,92 /Servicii agrement 
/0,60/364,15. 4. Teren Minigolf 
Arad - Neptun/1.684,25/Servicii 
agrement /0,60/1.010,55. 5.Rest. 
Dunarea  Neptun -  Salon 
1 / 1 4 9 , 5 3 / S p a t i i  e x p u -
nere/10,80/1.614,92.Pretul Dosa-
rului de licitatie este de 100 lei.
Taxa de participare la licitatie: 
5% din pretul de pornire a licita-

tiei.Garantia de participare la 
licitatie: 10 % din pretul de 
pornire a licitatiei.Documentatia 
privind licitatia se poate achizi-
tiona contracost de la sediul 
S.R.P. Neptun incepand cu data 
de 04.07.2017  in zilele lucratoare 
, intre orele 8-13.Termenul limita 
pentru depunerea ofertelor: 
17.07.2017, ora 12.In cazul 
neadjudecarii spatiilor licitatia va 
fi reluata in data de 25.07.2017, 
ora 12, termenul limita pentru 
depunerea ofertelor expirand cu 
24 de ore inainte.Relatii supli-
mentare: Gongu Daniela telefon: 
0241/731754. 

l Publicație de vânzare. Lichi-
dator judiciar CII Bindiu Ioan 
Sebastian, desemnat în dosar 
nr.2079/100/2010 al Tribunalului 
Maramureș, vinde prin licitație 
publică, următorul pachet de 
utilaje, proprietatea debitoarei 
NENS SA ARDUSAT, la preț de 
pornire fără TVA, 10.600Euro: 
Mașina de găurit cu 8 burghie 
"COMEC", Mașina prelucrare 
lemn "OPTIMAT BHC 250", 
Mașina calibrat ”SANDING-
MASTER SCSB 2 1100”, Mașina 
d e  f i n i s a t  " F L A D D E R 
DANMARK A/S AUT-1000 
VAC". Licitația se organizează în 
Baia Mare, str.Nicolae Iorga, 
nr.1/44, jud.Maramureș, în data 
de: 10.07.2017, ora 12.00. Partici-
panții la licitație vor depune o 
garanție de participare în 
cuantum de 10% din prețul de 
pornire. Pasul de licitație este de 
1% din prețul de pornire. Prețul 
de adjudecare se va achita în 
maxim 5 de zile de la data licita-
ției. Informații suplimentare la 
tel.0726.735.483. Supraofertele se 
pot comunica până la data licita-
ției prin fax: 0372.870.355, sau 
e-mail: insolv_lichidare@yahoo.
com.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto emis de ARR Deva pe 
numele Ionescu Adrian Doru. Se 
declară nul.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Zamidi Impex SRL 
cu sediul in Municipiul Craiova, 
Cart. Brazda lui Novac, Bl. 
44IVA, Sc. 1, Ap. 6, Judetul Dolj, 
J16/204/1998, C.U.I. 10235888, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Stadrimex SRL cu 
sediul in Municipiul Craiova, 
Cart. Brazda lui Novac, Bl. D21, 
Sc. 3, Ap. 11, Judetul Dolj, 
J16/3462/1994, C.U.I. 6662180, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfa si Persoane si 
Card Tahograf emise pe numele 
Musat Constantin. Le declar nule.

l Pierdut certificat A.D.R. 
eliberat de A.R.R. Mehedinți pe 
numele Bîrlan Constantin. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat Constatator 

nr. 36770/29.10.2014, eliberat de 
ORC Arad pentru Sc Grigore 
Forest Srl. Il declar nul.

l Pierdut Carnet si legitimatie 
student Facultatea de Matemati-
ca-Informatica, pe numele 
Chiriac Alexandru. Declar nule.

l Pierdut Carnet si legitimatie 
student Facultatea de Limbi si 
Literaturi Straine, pe numele 
Nitulescu Iulia Madalina. Declar 
nule.

l Pierdut Proces verbal predare 
primire pt ap. 9, Str. F.Chopin nr. 
46, sector 2, Bucuresti, pe numele 
Frasineanu Ruxandra Anca. 
Declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala, pe numele Gheorghe 
Venera. O declar nula.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala apartament, pe numele 
Nuta Gheorghe si Nuta Ioana. 
Declar nula.

l Pierdut Legitimatie transport 
student, Facultatea de Matema-
tica Informatica, Universitatea 
Bucuresti, pe numele Soare 
Samuel Flavius. Declar nula.

l Pierdut Proces verbal anexa la 
Contract construire nr. 8266/1969, 
pe numele Luca Ilie si Luca Geor-
geta. Il declar nul.

l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala apartament,  str. 
Pancota, pe numele Stemate 
Constantin. Declar nula.

l Pierdut Chitanta achitare inte-
grala, pe numele Dumitrascu 
Stelian, Dumitrascu Iulia. Declar 
nul.

l Cetățeanul Ciorchina Petru cu 
CNP 1871201400018 declar 
pierdut CPC 0288226000 în zona 
Copou a Mun.Iași.

l SC Andreex SRL, cu sediul în 
comuna Josenii Bârgăului, sat 
Josenii Bârgăului, str.Principală, 
nr.246, jud.Bistriţa Năsăud, 
a v â n d   J 0 6 / 1 3 4 / 1 9 9 2 , 
CUI:3938206, declară pierdute și 
nule  două certificate constata-
toare eliberate de ONRC Bistri-
ţa-Năsăud.

l Declar pierdute aviz anual 
pentru autorizarea exercitării 
profesiei nr. 15657/30.06.2016 și 
cert i f icat  de  membru nr. 
B008298/10.06.2015 emise de 
O.A.M.G.M.A.M.R. pe numele 
Stanciu Vasilica Octavia.

l Pierdut contract închiriere 
pentru imobilul din str. George 
Coșbuc nr.40, sc. 1, et. 1, ap. 4, 
sector 5, București, eliberat de 
A . F. I .  p e  n u m e l e  P î r t e a 
Laurenţiu. Îl declar nul.

l Pierdut legitimatie student, 
nr.B0145395, pe numele Brinzila 
Laura. O declar nula.

l Societatea comerciala Radical 
S.R.L. cu domiciliul in Bistrita, 
str. Ghinzii, nr. 90, J/06/261/1991, 
C.U.I. RO-566442, anunt pier-
derea urmatoarelor acte: certificat 
de inregistrare - B1399759 
eliberat in 05.08.2008 si a certifi-
catelor constatatoare.

ANUNȚURI




