
www.jurnalul.ro 15ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Caut familie maxim 40 ani, 
pentru o gospodărie la ţară, 
Craiova. Asigurăm cazare. Rugăm 
seriozitate.

l Angajam calificati, necalificati, 
femei, barbati si cupluri in diferite 
fabr ic i  S lovacia  s i  Cehia . 
0743.488.175.

l  C a m i n  d e  b a t r a n i  d i n 
Germania, aproape de granita cu 
Luxemburg, angajeaza asistente 
medicale /asistenti medicali. Se 
ofera cazare, contra cost si posibi-
litate de angajare in camin, pentru 
partenerii de viata ai acestora. 
Informatii suplimentare puteti 
o b t i n e  l a  n r.  d e  t e l e f o n : 
0049/151/68500554

l Comuna Apold organizează la 
data de 27, respectiv 28.02.2017, 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante de: -Inspector 
principal -Serviciul Impozite şi 
taxe; -Inspector asistent Serviciul 
Fond funciar, din cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului 
Comunei Apold. Dosarele se vor 
depune la registratura instituţiei 
până la data de 21.02.2017. Condi-
ţiile specifice si bibliografia vor fi 
afişate la sediul instituţiei. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
tel. nr. 0265713145

l Școala Gimnazială Nr.2 Sighetu 
Marmației, cu sediul in: Sighetu 
Marmației, str. Gheorghe Șincai, 
nr.1 Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante pe perioadă nedetermi-
nată: - secretar; -administrator 
financiar de patrimoniu. Infor-
matii referitoare la data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului 
şi termen limită de depunere a 
dosarelor la sediul untitatii sau la 
tel. 0744613350-director, prof.
Carmen Oprişanu. 

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară al Municipiului 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante de execuție. Concursul se 
va desfăşura în perioada 22-24 
februarie 2017, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară al Municipiului Bucureşti 
-Bd.Expoziției, nr.1A, Sector 1, 
Bucureşti, ora 10.00. Data limită 
de depunere a dosarelor este 
14.02.2017, inclusiv, ora 16.00, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară al Munici-
piului Bucureşti. Pentru relații 
suplimentare consultați site-ul: 
www.ocpib.ro.

l Staţiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creşterea Bovinelor 
Arad (SCDCB Arad), în confor-
mitate cu HG nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, anunţă scoaterea la concurs 
a următorului post contractual 
vacant: 1.medic veterinar II, 
pentru Biobaza zootehnică, studii 
superioare de special i tate , 
vechime minim 5 ani. Concursul 
va avea loc în data de 22.02.2017, 
ora 10.00, proba scrisă, iar inter-
viul la ora  14.00, la sediul 
SCDCB Arad, Calea Bodrogului, 
nr.32. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului. 
Informaţii se obţin de la sediul 
SCDCB Arad, tel: 0257.339.130, 
Serviciul Resurse Umane (D-na 
Grozav Cornelia).

l Serviciul Public Baia Populară 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, 
str.Andrei Șaguna, nr.2, județul 
Sibiu, organizeazã concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de consilier juridic, gr.IA, 
conform HG(A)  286/2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Serviciului Public Baia Populară 
Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr.2, şi 
constă în: -Proba eliminatorie: 
cunoştințe calculator -în data de 22 
februarie 2017, ora 11.00; -Probă 
scrisă -în data de 23 februarie 
2017, ora 11.00; -Interviul -în data 
de 28 februarie 2017, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
unrmătoarele condiții: -condițiile 
generale prevăzute de legislația în 
vigoare pentru ocuparea unui post 
vacant; -studii superioare juridice 
absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime în specialitate de minim 
7 ani; -vechime în muncă de minim 
7 ani; -cunoştinţe avansate de 
calculator. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
pâna la data de 14 februarie 2017, 
ora 14.00, la sediul Serviciului 
Public Baia Populară Sibiu, str.
Andrei Șaguna, nr.2. Relaţii supli-
mentare la sediul Serviciului 
Public Baia Populară Sibiu; 
persoană de contact: D-na Popa 
Andra, telefon: 0269.214.445, 
e-mail: baia.populara@sibiu.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară al Municipiului 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unor posturi 
temporar vacante de execuție. 
Concursul se va desfăşura în peri-
oada 15-17 februarie 2017, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară al Munici-
piului Bucureşti, Bd.Expoziției, 
nr.1A, Sector 1, Bucureşti, ora 
10.00. Data-limită de depunere a 
dosarelor este 07.02.2017, inclusiv, 
ora 16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
al Municipiului Bucureşti. Pentru 
relații suplimentare consultați site-
ul: www.ocpib.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Mehedinţi scoate la 
concurs, în data de 06.03.2017, un 
post vacant contractual: -1 consi-
lier IA. Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice 
şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
oficială (www.ocpimh.ro şi 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 Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Mehedinţi scoate la 
concurs, în data de 06.03 2017, un 
post vacant contractual: -1 subin-
giner cadastru. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute 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 şi www.
ancpi.ro) Relații suplimentare se 
obțin la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Mehedinti din Drobeta Turnu 

Severin str. Serpentina Roşiori 
nr.1A  Compartimentul Juridic, 
Resurse Umane, Secretariat şi 
Petiţii, telefon 0252/316874.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Mehedinţi organi-
zează  concurs  în  data  de 
03.03.2017 pentru ocuparea unui 
post vacant de consilier cadastru 
cu încadrare pe perioadă determi-
nată de 36 de luni. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.3 din 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Detalii privind condi-
ţiile specifice şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială (www.ocpimh.ro si 
www.ancpi.ro). Relații suplimen-
tare 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 Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Mehedinţi scoate la 
concurs, în data de 23.02.2017, 
două posturi vacante contractuale: 
-1 consilier cadastru; -1 subinginer 
cadastru. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Detalii privind condiţiile specifice 
şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
oficială (www.ocpimh.ro şi 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 Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Gorj, cu sediul în 
municipiul Târgu Jiu, str.8 Martie, 
nr.3A, jud. Gorj, organizează, în 
temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul 
din perioada 23-28.02.2017 pentru 
ocuparea unui post vacant, repar-
tizat pe perioadă nedeterminată, 
corespunzător funcţiei contrac-
tuale de conducere din cadrul 
OCPI Gorj, după cum urmează: 
Biroul Juridic, Resurse Umane, 
Secretariat şi Petiţii: 1 post -şef 
Birou, gradul II. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -studii de 
specialitate: studii universitare de 
licenţă sau studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
-specializarea drept; -vechime în 
specialitate: minim 6 ani şi 6 luni. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă: în data 
de 23.02.2017, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj; -proba interviu: în 
data de 28.02.2017, ora 10.00, la 
sediul OCPI Gorj. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 14.02.2017, ora 16.00, la sediul 
OCPI Gorj. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, 
Biroul Juridic, Resurse Umane 
Secretariat şi Petiţii, telefon: 
0253.217.189/0253.215.893. 

l Direcţia management resurse 
umane din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant 
de personal civil contractual de 
consilier gr. IA, cu studii universi-
tare de licenţă în domeniile resurse 

umane, ştiinţe juridice, ştiinţe 
administrative şi economice şi de  
programe de formare profesională 
în domeniul gestionării resurselor 
umane, acreditate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Știinţifice, cu o vechime în speciali-
tatea studiilor de cel puţin 6 ani şi 
6 luni, în cadrul Biroului inspecţia 
muncii, al Direcţiei management 
resurse umane, cu locul de muncă 
în Bucureşti, strada Drumul 
Taberei nr. 7B, Sector 6. Probele de 
concurs: -proba scrisă, în data de 
22.02.2017, ora 10.00; -interviul, în 
data de 01.03.2017, ora 10.00. Data 
limită de depunere a dosarelor 
-14.02.2017, ora 16.00. Depunerea 
dosarelor şi organizarea concur-
sului se vor face la sediul Direcţiei 
management resurse umane, 
strada Drumul Taberei nr. 7B, 
Sector 6, Bucureşti, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tariatului comisiei de concurs, la 
telefon 021.319.58.58 int. 2829.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de analist 
(programator) ajutor debutant, 
conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– 
minim studii medii de specialitate; 
act doveditor de absolvire a studi-
ilor; 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– 22.02.2017 ora 
09.00, interviu– 27.02.2017 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: 01.02.2017– 
14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 2 
posturi contractuale vacante de 
arhivar debutant, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim medii; gene-
rale; act doveditor de absolvire a 
studiilor; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei  de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; condiţii de 
vechime: -. Concursul se va desfă-
şura  astfe l :  proba scr isă– 
2 2 . 0 2 . 2 0 1 7  o r a  0 9 . 0 0 , 
interviu–  27.02.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017– 14.02.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” 
şi la Biroul Personal Civil Contrac-
tual 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de econo-
mis t  g r. I I ,  conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim superioare; 
act doveditor de absolvire a studi-
ilor; 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: 
minim 6 luni– maxim 3 ani în 
specialitate. Concursul se va desfă-
şura astfel :  proba scrisă – 
22.02.2017 ora 0900, interviu–   
27.02.2017 ora 09.00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”.  
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
01.02.2017– 14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual temporar vacant 
de economist debutant, conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii– minim superi-
oare; act doveditor de absolvire a 
studiilor; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei  de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; condiţii de 
vechime: -. Concursul se va desfă-
şura  astfe l :  proba scr isă– 
22.02.2017 ora 09.00, interviu–  
27.02.2017 ora 09.00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”.  
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
01.02.2017– 07.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de inginer 
d e b u t a n t ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim superioare 
în domeniul construcţii şi instalaţii; 
act doveditor de absolvire a studi-
ilor; 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– 22.02.2017 ora 09.00, 
interviu– 27.02.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 

dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017– 14.02.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” 
şi la Biroul Personal Civil Contrac-
tual 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de inginer 
d e b u t a n t ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim superioare 
în domeniul bioinginerie medicală; 
act doveditor de absolvire a studi-
ilor; 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– 22.02.2017 ora 09.00, 
interviu – 27.02.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de 
inspector de specialitate debutant, 
conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii – 
minim superioare; act doveditor de 
absolvire a studiilor; nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: -. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 22.02.2017 ora 09.00, 
interviu– 27.02.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017– 14.02.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” 
şi la Biroul Personal Civil Contrac-
tual 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de 
muncitor calificat III (instalator), 
conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– 
minim generale; act doveditor de 
absolvire a studiilor de calificare în 
meserie; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei  de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de 
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securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; condiţii de 
vechime: minim 3 ani– maxim 5 
ani vechime în meserie. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba prac-
tică– 22.02.2017 ora 09.00, 
interviu– 27.02.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 5 
posturi contractuale vacante de 
referent de specialitate debutant, 
conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– 
minim superioare; act doveditor de 
absolvire a studiilor; nivel de acces 
la informaţii clasificate, precum şi 
acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de acces la infor-
maţii clasificate sau a certificatului 
de securitate, în cazul în care 
acesta este declarat „admis”; 
condiţii de vechime: -. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba 
scrisă– 22.02.2017 ora 09.00, 
interviu– 27.02.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de referent 
de specialitate gr.II, conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim superioare; 
act doveditor de absolvire a studi-
ilor; 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: 
minim 3 ani şi 6 luni- maxim 6 ani. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 22.02.2017 ora 09.00, 
interviu– 27.02.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017– 14.02.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro la rubrica “Cariere” 
şi la Biroul Personal Civil Contrac-
tual 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de şef 
b irou gr.II ,  conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim superioare; 

act doveditor de absolvire a studi-
ilor; 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: 
minim 5 ani  în specialitate. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 22.02.2017 ora 10.00, 
interviu– 27.02.2017 ora 10.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 2 
posturi contractuale vacante de şef 
b i rou  gr. I ,  conform H.G. 
nr.286/2011. Condiţii specifice: 
nivel de studii– minim superioare; 
act doveditor de absolvire a studi-
ilor; 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: 
minim 2 ani  în specialitate. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
proba scrisă– 22.02.2017 ora 10.00, 
interviu– 27.02.2017 ora 10.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de şofer II, 
conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii –; 
act doveditor de absolvire a studi-
ilor; 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”; permis de conducere 
categ.B şi C; condiţii de vechime: 
minim 9 ani. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba practică– 
22.02.2017 ora 0900, interviu– 
27.02.2017 ora 0900 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”.  
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
01.02.2017– 14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 

pentru ocuparea unui număr de 2 
posturi contractuale vacante de 
muncitor calificat III (spălător 
textile), conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– 
minim generale; act doveditor de 
absolvire a studiilor de calificare în 
meserie; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei  de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; condiţii de 
vechime: minim 3 ani– maxim 5 
ani vechime în meserie. Concursul 
se va desfăşura astfel: proba prac-
tică– 22.02.2017 ora 09.00, 
interviu– 27.02.2017 ora 09.00 la 
sediul Spitalului Universitar de 
Urgenţă Militar Central “Dr.Carol 
Davila”.  Perioada de depunere a 
dosarelor de înscriere la concurs 
este: 01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de 
muncitor calificat IV (tâmplar), 
conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– 
minim generale; act doveditor de 
absolvire a studiilor de calificare în 
meserie; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei  de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; condiţii de 
vechime: -. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba practică– 
22.02.2017 ora 09.00, interviu–  
27.02.2017 ora 09.00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”.  
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de 
muncitor III (zugrav), conform 
H.G. nr.286/2011. Condiţii speci-
fice: nivel de studii– minim gene-
rale; act doveditor de absolvire a 
studiilor de calificare în meserie; 
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 3 ani– maxim 5 ani vechime 
în meserie. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba practică– 
22.02.2017 ora 09.00, interviu–  
27.02.2017 ora 09.00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”.  
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila” 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post contractual vacant de 
muncitor calificat IV (zugrav), 
conform H.G. nr.286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de studii– 
minim generale; act doveditor de 
absolvire a studiilor de calificare în 
meserie; nivel de acces la infor-
maţii clasificate, precum şi acordul 
scris al candidatului privind verifi-
carea în vederea obţinerii autoriza-
ţiei  de acces la informaţii 
clasificate sau a certificatului de 
securitate, în cazul în care acesta 
este declarat „admis”; condiţii de 
vechime: -. Concursul se va desfă-
şura astfel: proba practică– 
22.02.2017 ora 09.00, interviu–  
27.02.2017 ora 09.00 la sediul 
Spitalului Universitar de Urgenţă 
Militar Central “Dr.Carol Davila”.  
Perioada de depunere a dosarelor 
de înscriere la concurs este: 
01.02.2017–14.02.2017. 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.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Constanţa, organi-
zează concurs, în temeiul Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 
în data de 22.02.2017 proba scrisă 
şi în data de 28.02.2017 interviu, 
pentru ocuparea unor posturi 
vacante repartizate pe perioadă 
determinată, pentru implemen-
tarea Programului Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară, cores-
punzătoare funcţiilor contractuale 
de execuţie din cadrul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanţa, cu încadrare pe peri-
oada determinată de 36 de luni, 
după cum urmează: Serviciul 
Cadastru, Biroul Înregistrare Siste-
matică: -consilier cadastru gradul 
IA- 1 post. Cerinţele postului: 
studii de specialitate: studii univer-
sitare de lungă durată, absolvite cu 
diploma de licenţă sau cu diplomă- 
specializarea cadastru, geodezie, 
topografie, măsurători terestre; 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului minim 6 
ani şi 6 luni. -consilier cadastru 
gradul II- 1 post. Cerinţele 
postului: studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
cu diploma- specializarea cadastru, 
geodezie, topografie, măsurători 
terestre; vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului 
minim 6 luni. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art.6 din Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 şi se vor 
depune la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Constanţa în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului, până în data de 14.02.2017, 
inclusiv, ora 16.00. Detalii privind 
condiţiile specifice şi bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând 
pagina oficială www.ocpict.ro, 
secţiunea “Angajare”. Relaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Constanţa din Mun. 

Constanţa, str. Mihai Viteazu 
nr.2B, Serviciul Resurse Umane şi 
Interogare Baze de Date, telefon 
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară Gorj, cu sediul în 
municipiul Târgu Jiu, str. 8 Martie, 
nr.3A, jud. Gorj, organizează, în 
temeiul Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, concursul 
din perioada 22-27.02.2017 pentru 
ocuparea unor posturi vacante, 
repartizate pentru implementarea 
Programului Naţional de Cadastru 
şi Carte Funciară, corespunzătoare 
funcţiilor contractuale de execuţie 
de asistent registrator, treapta II, şi 
consilier cadastru debutant din 
cadrul OCPI Gorj, cu încadrare pe 
perioadă determinată de 36 de 
luni, după cum urmează: 1.Asis-
tent registrator principal, treapta 
II -1 post. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă: minim 6 luni; -posesor 
permis de conducere categoria B, 
de minim 5 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-proba  scr i să :  în  data  de 
22.02.2017, ora 10.00, la sediul 
OCPI Gorj; -proba interviu: în 
data de 27.02.2017, ora 10.00, la 
sediul OCPI Gorj. 2.Consilier 
cadastru debutant -1 post. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-studii de specialitate: studii 
universitare de licenţă sau studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă -specializarea 
cadastru, geodezie, topografie, 
topografie minieră, măsurători 
terestre; -posesor permis de condu-
cere categoria B, de minim 5 ani. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: -proba scrisă: în data 
de 22.02.2017, ora 13.00, la sediul 
OCPI Gorj; -proba interviu: în 
data de 27.02.2017, ora 13.00, la 
sediul OCPI Gorj. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este 14.02.2017, ora 16.00, la sediul 
OCPI Gorj. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei, 
Biroul Juridic, Resurse Umane 
Secretariat şi Petiţii, telefon: 
0253.217.189/0253.215.893.

l Anunț privind organizarea 
concursurilor/examenelor de înca-
drare a 17 posturi de personal 
civil contractual, vacante, cu atri-
buţii de execuţie. Unitatea Mili-
tară 02574 Bucureşti organizează, 
în conformitate cu prevederile 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului României 
nr. 286 din 31.03.2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi de personal civil 
contractual, cu atribuţii de 
execuţie, astfel: 1.la Centrul de 
coordonare a mişcării, cu sediul  
B-dul Iuliu Maniu, nr.7-9, Bucu-
reşti, sector 6: -1 post de expert 
gr.III/S, în compartimentul asigu-
rare documente militare de trans-
port şi formulare trecere frontieră, 
prevăzut cu studii superioare de 
licenţă, fiind necesar absolvirea 
unei instituţii de învăţământ supe-
rior acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licenţă în domeniul 

economico-financiar sau drept şi o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
6 luni; -1 post de referent de speci-
alitate gr.III/S, în biroul evaluare, 
planificare si asigurare capabili-
tăţi şi resurse de mişcare, trans-
port şi H.N.S.,  prevăzut cu studii 
superioare de licenţă, fiind 
necesar absolvirea unei instituţii 
de învăţământ superior acreditată 
sau autorizată, cu diplomă de 
licenţă în domeniul transportu-
rilor şi o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 6 luni; -1 post de referent 
II/M, în biroul operaţiuni de 
mişcare şi transport terestre, 
prevăzut cu studii medii, fiind 
necesar absolvirea liceului cu 
diplomă de bacalaureat şi o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
6 luni. 2.la Serviciul inspecţii, 
încercări şi elaborare specificaţii 
tehnice pentru materiale logistice, 
cu sediul B-dul Iuliu Maniu, 
nr.7-9, Bucureşti, sector 6: -1 post 
de expert gr.I/S., în comparti-
mentul testare şi determinare 
consum mediu C.L. pentru echi-
pament nou introdus în înzestrare 
şi elaborare specificaţii tehnice 
pentru tehnică si echipamente, 
prevăzut cu studii superioare de 
licenţă, fiind necesar absolvirea 
unei instituţii de învăţământ supe-
rior acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
transporturi şi studii de perfecţio-
nare sau specializare în manage-
mentul calităţii, respectiv o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
6 ani şi 6 luni; -1 post de expert 
gr.III/S, în laboratorul încercări 
alimente, prevăzut cu studii supe-
rioare de licenţă, fiind necesar 
absolvirea unei instituţii de învă-
ţământ superior acreditată sau 
autorizată, cu diplomă de licenţă 
în domeniul managementul cali-
tăţii şi studii de perfecţionare sau 
specializare în managementul 
calităţii produselor alimentare, 
respectiv o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 6 luni; -1 post de tehnician 
proiectant IA/M, în biroul 
inspecţii, recepţii şi elaborare 
specificaţii tehnice pentru echipa-
ment, prevăzut cu studii medii, 
fiind necesar absolvirea liceului cu 
diplomă de bacalaureat şi studii 
de perfecţionare sau specializare 
în managementul  cal ităţi i , 
respectiv o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 6 ani şi 6 luni. Obligatoriu 
să fi desfăşurat minim 6 ani şi 6  
luni activitate profesională de 
tehnician în domeniul materia-
lelor textile şi pielărie. 3.la 
Ansamblul artistic al armatei,  cu 
sediul în B-dul. Iuliu Maniu, 
nr.13, Bucureşti, sector 6: -1 post 
de solist vocal debutant/S, în secţi-
unea solişti vocali muzică popu-
lară, prevăzut cu studii superioare 
de licenţă, fiind necesar absolvirea 
unei instituţii de învăţământ supe-
rior acreditată sau autorizată, cu 
diplomă de licenţă în muzică sau 
arte: interpretare muzicală sau 
pedagogie muzicală. Nu se stabi-
lesc condiţii privind vechimea în 
muncă şi/sau în specialitatea 
studiilor absolvite; -1 post de 
instrumentist I (ţambal), în 
orchestra Ansamblului artistic al 
armatei, prevăzut cu studii gene-
rale sau profesionale şi certificat 
de competenţă profesională în 
domeniul interpretare instrumen-
tală -ţambal, fiind necesară o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
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6 ani şi 6 luni. Obligatoriu să fi 
desfăşurat minim 6 ani şi 6  luni 
activitate profesională de instru-
mentist -ţambal. 4.la Formaţiunea 
de hrănire; -Cu sediul în str. Izvor, 
nr.110, Bucureşti, sector 5: -1 post 
de muncitor calificat III (bucătar), 
la formaţia de hrănire nr.1, 
prevăzut cu studii generale sau 
profesionale cu certificat de califi-
care de bucătar, fiind necesară o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
3 ani. Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 3 ani activitate în profesia 
de bucătar; -2 posturi de muncitor 
calificat III (bucătar), la formaţia 
de protocol, prevăzute cu studii 
generale sau profesionale cu certi-
ficat de calificare de bucătar, fiind 
necesară o vechime în muncă şi în 
specialitatea studiilor absolvite de 
minim 3 ani. Obligatoriu să fi 
desfăşurat minim 3 ani activitate 
în profesia de bucătar. -Cu sediul 
în B-dul. Drumul Taberei, nr.7B, 
Bucureşti, sector 6: -1 post de 
muncitor calificat III (ospătar), la 
formaţia de hrănire nr.1, prevăzut 
cu studii generale sau profesionale 
cu certificat de calificare de 
ospătar/chelner, fiind necesară o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
3 ani. Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 3 ani activitate în profesia 
de ospătar/chelner; -1 post de 
muncitor calificat III (ospătar), la 
formaţia de hrănire nr. 2, prevăzut 
cu studii generale sau profesionale 
cu certificat de calificare de 
ospătar/chelner, fiind necesară o 
vechime în muncă şi în speciali-
tatea studiilor absolvite de minim 
3 ani. Obligatoriu să fi desfăşurat 
minim 3 ani activitate în profesia 
de ospătar/chelner; -1 post de 
muncitor calificat III (ospătar), la 
formaţia de protocol, prevăzut cu 
studii generale sau profesionale cu 
certificat de calificare de ospătar/
chelner, fiind necesară o vechime 
în muncă şi în specialitatea studi-
ilor absolvite de minim 3 ani. 
Obligatoriu să fi desfăşurat minim 
3 ani activitate în profesia de 
ospătar/chelner; -2 posturi de 
muncitor necalificat I, la formaţia 
de hrănire nr. 1, prevăzute cu 
studii generale. Nu se stabilesc 
condiţii privind vechimea în 
muncă şi/sau în specialitatea 
studiilor absolvite; -1 post de 
muncitor necalificat I, la formaţia 
de hrănire nr. 2, prevăzut cu studii 
generale. Nu se stabilesc condiţii 
privind vechimea în muncă şi/sau 
în specialitatea studiilor absolvite. 
Data -limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este: 
14.02.2017 ora 14.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Unităţii 
Militare 02574 Bucureşti din 
B-dul. Drumul Taberei, nr.7B, 
sector 6. Tipul probelor de 
concurs/examen, data şi ora 
desfăşurării acestora: -pentru 
toate posturile de expert/S, refe-
rent de specialitate/S, referent/M 
şi tehnician proiectant/M, se 
susţine: -proba scrisă în data de: 
24.02.2017, ora 11.00. -interviul în 
data de: 02.03.2017, ora 11.00. 
-pentru toate posturile de solist 
vocal/S, instrumentist, muncitor 
calificat (bucătar şi ospătar) şi 
muncitor necalificat, se susţine: 
-proba practică în data de: 
24.02.2017, ora 11.00. -interviul în 
data de: 02.03.2017, ora 11.00. 
Locul de desfăşurare: probele de 
concurs/examen se desfăşoară la 
sediul structurilor din care fac 
parte posturile scoase la concurs. 
Persoanele de contact, care 
asigură secretariatul comisiilor de 
concurs/examen sunt: p.c.c. Ilie 

Viorica şi p.c.c. Ungureanu Nico-
leta, telefon 021.319.58.58, int. 
2217 şi 2244. Condiţiile generale şi 
specifice pentru ocuparea postu-
rilor, bibliografia şi tematica de 
concurs se pot obţine la sediul 
Unităţii Militare 02574 Bucureşti, 
din B-dul. Drumul Taberei, nr. 7B, 
sector 6, pe portalul posturi.gov.
ro, pe pagina de internet smg.
mapn.ro/cli/index.html sau la 
secretariatul  comisi i lor  de 
concurs.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Subscrisa SC Coseli SA, Iaşi, 
anunţă vânzarea imobilului situat 
în intravilanul judeţului Iaşi, 
comuna Movileni, compus din 
teren în suprafaţă de 50.000mp 
având nr.cadastral 60.366, la preţul 
de 17.060Lei. 0232.270.997.

CITAȚII  
l Se citează pârâta Peştişor Ilinca, 
cu domiciliul necunoscut la Jude-
cătoria Topoloveni, jud. Argeş, în 
Dosarul nr. 1836/828/2016, cu 
termen la data de 10.03.2017, ora 
9,00, având ca obiect stabilirea 
succesiunii în urma defunctei 
Misescu Maria- decedată la 
23.12.2000, reclamant Misescu 
Marcel.

l Pârâta Bănică Mariana este 
chemată în ziua de 21.02.2017, ora 
09.00, la Judecătoria Caracal, în 
proces de divorţ cu Bănică 
L a u r e n ţ i u  I o n u ţ ,  d o s a r 
nr.2154/207/2016.   

l Se citeaza pentru 14.02.2017 ora 
8.30 la Judecatoria Arad sala 147 
in dosar 7103/55/2016, in proces cu 
Ilea Viorica, Ilea Petru, obiect; 
Declararea Judecatoreasca 
moarte.

l Lincan Marcel este chemat la 
Judecătoria Turnu Măgurele în 
proces cu Lincan Florina, în data 
de 14.02.2017 în dosarul nr. 
1602/329/2016 - obiectul dosarului 
divorţ. 

l Se citează Botezatu Dezideriu, 
cu domiciliul necunoscut, la Jude-
cătoria Petroşani, în dosarul civil 
8972 /278 /2016  la  data  de 
16.02.2017 - pentru exercitarea 
autorităţii părinteşti.

l Numitul Creanga Constan-
tin-Viorel domiciliat in sat A.I. 
Cuza, comuna A.I.Cuza, jud. Iasi, 
este citat a se prezenta la Judeca-
toria Pascani in data de 28.02.2017 
orele  08:30 in  dosarul  nr. 
3640/866/2016 avand obiect divort 
cu minori.

l Se citează Neacşu Florentina la 
Judecătoria Rm. Vâlcea în data de 
23 .02 .2017  în  dosaru l  nr. 
8921/288/2016 în calitate de pârâtă 
în proces cu reclamantul Neacşu 
Gheorghe, având ca obiect – majo-
rare pensie alimentară. 

l Numitul Cordun Florin, este 
citat in calitate de parat in dosarul 
nr. 28988/245/2016 aflat pe rolul 
Judecatoriei Iasi, avand ca obiect 
divort cu minori, exercitare autori-
tate parinteasca, stabilire domiciliu 
minor, pensie de intretinere in data 
de 15.02.2017, ora 08.30, complet 
C38M, sala 4, in contradictoriu cu 
reclamanta Cordun Elena Tincuta.

l Furdui Mihnea,  cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, este chemat 
la Judecătoria sector 2 Bucureşti, 
camera 113, în ziua de 14.02.2017, 

Completul 2, ora 8.30, în calitate 
de pârât, în proces cu Pirvu Vasile 
Stelica, Pirvu Steliana şi Pirvu 
Florentina, în calitate de recla-
manţi, având ca şi obiect uzuca-
piune.

l Ciucă Florentina, cu domiciliul 
cunoscut în Roşiorii de Vede, str.
Oltului, bl.E, et.1, ap.5, jud.
Teleorman, este citată la Judecă-
toria Roşiorii de Vede, în data de 
14.02.2017, ora 8.30, Completul 2 
civil, în calitate de pârâtă, în 
dosarul civil nr.3825/292/2016 
-pretenții, în proces cu SC Gene-
rali România AR SA.

l S.C. Macsim Bistro SRL- cu 
sediul in Iasi, bd. Independentei 
nr.17, bl.B1-2, et.2, jud.Iasi si punct 
de lucru in Iasi, Bd. Independentei 
nr.17, reprezentata prin d-na 
Macsim Gabriela- in calitate de 
administrator, (domiciliata in 
Botosani, Bd. Mihai Eminescu 
nr.143) este citata in calitate de 
p a r a t a ,  i n  d o s a r u l  n r. 
41195/245/2016 avand ca obiect 
cerere de valoare redusa, in data de 
20.02.2017, ora 08:30, la Judeca-
toria Iasi, cu sediul in str. Anastasie 
Panu nr.25, Iasi, Sectia Civila, 
camera Sala 6- Camera de 
Consiliu, complet c05, reclamanta 
fiind Societatea Salubris S.A. Iasi, 
cu sediul in Iasi, Sos. Nationala 
nr.43, jud.Iasi.

l Sergio Pileri, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în mun. Bucuresti, 
str. Maria Rosetti nr. 19, sector 2, 
este chemat la Tribunalul  Argeş, 
completul C4 Apel Civil Ncpc – 
luni – ora 08:30, în ziua de 06 
Februarie, în dosarul cu nr. 
23676/280/2014, în calitate de 
pârât, în proces cu SC. Jurnal 
C&G SRL, avand ca obiect 
pretentii.

l Sunt citați pârâții: Andronic 
Victor, Anghel Valeriu, Arama 
Gheorghe, Axenti Igor, Barbălat 
Eugeniu, Barbălat Oxana, Becu 
Serghei, Buga Narcis, Bulat 
Marina,  Burduja Crist ina, 
Burdujan Radu, Caţer Ştefan, 
Cazacu Ştefan, Căpătici Lilian, 
Căpătici Aliona, Ceban Vitalie, 
Ceban Alina, Cebotari Dumitru, 
Chiforiuc Valeriu, Chihai Sergiu, 
Cibotaru Igor, Cibotaru Aliona, 
Ciubotaru Valeria, Cojocari Valerii, 
Cordineanu Mihail, Creţu Viorica, 
Creţu Anatoli, Cuşca Sergiu, 
Darabanschi Diana, Darii Alexei, 
Dilion Angela, Dreglea Serghei, 
Falca Ludmila, Gînga Viorica, 
Gîrştega Adrian, Gîscă Veronica, 
Gîscă Gheorghe, Gladchih Mihail, 
Goncear Silvia, Gordila Iurie, 
Grosu Ion, Harcovenco Chiril, Isac 
Irina, Istrati Vadim, Ivanov 
Corina, Leancă Maia, Lisnic 
Lilian, Lututovici Veaceslav, 
Malachi Nina, Mamaliga Eugeniu, 
Maniuc Valeria, Manoli Vladimir, 
Manoli Ludmila, Mansurova 
Clavdia, Maxian Victor, Maxim 
Igor, Maximciuc Svetlana, Mihailo-
vici Petru, Moraru Lilia, Moraru 
Iurie, Moraru Ludmila, Moraru 
Ta t i a n a ,  M u c u ţ a  C o r i n a , 
Munteanu Eduard, Nacu Alina, 
Nebunelea Dmitrii, Neicovcen 
Ludmila, Oprea Ivan, Pîntea 
Constantin, Pîntea Elena, Pleşca 
Ilie, Poltorean Margarita, Popa 
Igor, Popa Constantin, Postica Ion, 
Prescur Eugeniu, Proca Nicolae, 
Proca Pavel, Prociuc Diana, 
Prociuc Vadim, Prodaniuc Dmitrii, 
Prodaniuc Inna, Prodius Eduard, 
Racoviţă Valeriu, Railean Sergiu, 
Ranga Rodica, Ranga Radu, 
Rozovel Marcela, Russu Igor, 

Sadovei Victor, Sărăteanu Victor, 
Severin Mariana, Soltanici Vitalie, 
Spînu Igor, Starahcotelnîi Andrei, 
Starîi Ludmila, Starîi Cristina, 
Steţco Octavian, Şincarenco 
Natalia, Şobea Irina, Şuparschi 
Ulesea, Tincu Nicolae, Ţapu 
Sergiu, Ţapu Violeta, Ţîmbalist 
Eduard, Ţugui Ion, Ţurcanu Vero-
nica, Ungureanu Radu, Ungu-
reanu Alina, Uscova Olga, Valuţa 
Petru, Valuţa Eleonora, Vasilachi 
Anatolie, Vdovicenco Petru, Vişni-
ovaia Ludmila, Vişniovaia Tatiana. 
cu domiciliul în Iaşi, Str. Muşatini 
nr. 55, bl. R2, sc. A, et. 1,ap. 3: la 
Tribunalul Iaşi, în Dosarul nr. 
6362/99/2016, având ca obiect 
anulare mențiuni act de identitate, 
camera SII-et.II, Complet civ d 5, 
în data de 20 februarie 2017, ora 
9:00, în proces cu reclamanta 
Direcția Locală de Evidență a 
Persoanelor Iaşi.

DIVERSE  
l SC Conpet SA, cu sediul în 
Ploieşti, str.Anul 1848, nr.1-3, jud.
Prahova, titular al proiectului 
„Dezafectare rezervor R9 pentru 
ţiţei (V=2.889mc) şi construcţie 
rezervor  nou  pentru  ţ i ţ e i 
(V=2.500mc) pe acelaşi amplasa-
ment -Staţia de Pompare Carto-
jani”, propus a fi amplasat în com.
Roata de Jos, sat Roata de Jos, str.
Industriilor, nr.33231, jud.Giurgiu, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de a nu se solicita evaluarea 
impactului asupra mediului şi de a 
nu se solicita evaluarea adecvată 
de către APM Giurgiu. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Giurgiu, 
în zilele de luni-joi, între orele 9.00-
14.00, şi vineri, între orele 9.00-
12.00, precum şi la următoarea 
adresă de e-mail: office@apmgr.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ.

l S.C.Green City Car Wash SRL 
cu sediul în Galați, str.Griviței, 
nr.18, înregistrată la ONRC-
ORCTB cu CUI: 34821736, infor-
mează pe cei interesați că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea auto-
rizației de mediu pentru activitatea 
de Curățare şi Întreținere a Auto-
vehiculelor cod CAEN 4520, desfă-
şurată în Bucureşti, sector 3, str.
Liviu Rebreanu, nr.4. Informațiile 
se pot obține la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Bucu-
reşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, între orele 09.00-12.00, în 
fiecare zi, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestații formu-
late în scris, se pot depune la sediul 
APM Bucureşti în termen de 10 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț.

l Judecătoria Tg-Cărbuneşti. 
Încheiere nr. 59/20.04.2016. Dosar 
nr. 1331/317/2011/a1. Comunicare 
către SC Mat Construct SRL 
Alexandria. Admite cererea 
formulată de intervenienta SC 
Bega Utilaje Construcţii SA, cu 
sediul în Bucureşti, str. Lt. Nicolae 
Pascu, nr, sector 3, Bucureşti, în 
cauza civilă cu numărul de mai 
sus, având ca obiect „contestaţie la 
executare”, privind pe contesta-
toarea SC Foraj Sonde SA 
Craiova, cu sediul în Craiova, str. 
Fraţii Buzeşti, nr. 4A, judeţul Dolj 
şi intimaţii SC Mat Construct SRL 
Alexandria, cu sediul în Alexan-
dria, str. Libertăţii, nr. 200B, et.1, 

judeţul Teleorman, Biroul Execu-
torului Judecătoresc Dăianu 
Gheorghe, cu sediul în Tg.Cărbu-
neşti, str.Trandafirilor, nr.47, 
judeţul Gorj, SC Aldea Star SRL 
Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, 
sector 3 baba Novac- Piaţa Agroa-
limentară Gloria Aldea, nr.3, 
subsol I. Dispune restituirea cauţi-
unii în sumă de 34605Lei consem-
nată conform recipisei nr. 541357/1 
emisă de CEC Bank la data de 
01.06.2011. Cu recurs în termen de 
15 zile de la comunicare. Pronun-
ţată în şedinţa publică azi 
20.04.2016.

l Judecătoria Tg-Cărbuneşti. 
Încheiere nr. 59/20.04.2016. Dosar 
nr. 1331/317/2011/a1. Comunicare 
către SC Aldea Star SRL Bucu-
reşti. Admite cererea formulată de 
intervenienta SC Bega Utilaje 
Construcţii SA, cu sediul în Bucu-
reşti, str.Lt.Nicoale Pascu, nr, 
sector 3, Bucureşti, în cauza civilă 
cu numărul de mai sus, având ca 
obiect „contestaţie la executare”, 
privind pe contestatoarea SC Foraj 
Sonde SA Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.Fraţii Buzeşti, nr. 4A, 
judeţul Dolj şi intimaţii SC Mat 
Construct SRL Alexandria, cu 
sediul în Alexandria, str. Libertăţii, 
nr. 200B, et.1, judeţul Teleorman, 
Biroul Executorului Judecătoresc 
Dăianu Gheorghe, cu sediul în 
Tg.Cărbuneşti, str.Trandafirilor, nr. 
47, judeţul Gorj, SC Aldea Star 
SRL Bucureşti, cu sediul în Bucu-
reşti, sector 3 baba Novac- Piaţa 
Agroalimentară Gloria Aldea, nr.3, 
subsol I. Dispune restituirea cauţi-
unii în sumă de 34605Lei consem-
nată conform recipisei nr. 541357/1 
emisă de CEC Bank la data de 
01.06.2011. Cu recurs în termen de 
15 zile de la comunicare. Pronun-
ţată în şedinţa publică azi 
20.04.2016.

l Anunţ public. Societatea 
Interpal Distribution SRL, titular 
al activităţii de reciclare a deşeu-
rilor lemnoase la adresa din Şos. 
Giurgiului, nr. 88, Com. 1 Decem-
brie, Ilfov, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obţinerea autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi consul-
tate la sediul APM Ilfov, str. Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, tel./
fax :  430 .15 .23 ,  430 .14 .02 , 
0746.248.440, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00, vineri, 9.00-
12.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: În temeiul prevede-
rilor articolului 117 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii ENGIE Romania S.A. 
(anterior GDF SUEZ Energy 
Romania), societate cu sediul 
social în Bucureşti, bd. Mărăşeşti, 
nr. 4-6, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/5447/2000, Cod Unic de 
Înregistrare 13093222 („Socie-
tatea” sau „ENGIE”), domnul 
Eric Joseph Stab, convoacă în data 
de 09.03.2017, ora 15.00 la sediul 
social al Societăţii, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
(„AGOA”). Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor este următoarea: 1.  
Aprobarea modificării compo-
nentei Consiliului de administraţie 
al Societăţii, la solicitarea acţiona-

rului Statul Român, prin Minis-
terul Energie. Informaţiile cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesio-
nala a persoanelor propuse pentru 
functia de administrator sunt puse 
la dispoziţia acţionarilor. 2. 
Mandatarea Preşedintelui Consi-
liului de Administraţie de a semna 
hotărârile Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor şi de a 
efectua, personal sau prin împuter-
niciţi, formalităţile de înregistrare 
la Registrul Comerţului sau alte 
instituţii sau autorităţi interesate. 
Documentele şi materialele 
aferente subiectelor incluse pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor, pot fi 
consultate de acţionarii interesaţi, 
la sediul societatii, în zilele lucră-
toare, între orele 9:00–15:00. La 
AGOA sunt îndreptăţiți să parti-
cipe şi îşi pot exercita dreptul de 
vot numai acţionarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor Societății la 
data AGOA, fie personal (prin 
reprezentanții legali) fie prin repre-
zentant, pe baza de procură 
specială. Accesul acţionarilor 
îndreptățiţi să participe la AGOA 
va fi permis în cazul persoanelor 
fizice care reprezintă acționari 
persoane juridice, pe baza de 
procură specială, depusă în confor-
mitate cu prevederile legale aplica-
bile. Procurile speciale însoţite de 
actele de identificare ale acționa-
rilor pot fi transmise şi prin e-mail 
cu semnătura electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura elec-
tronică, la adresa: „traian.capota@
ro.engie.com’’ menţionând la 
subiect „pentru AGOA din data de 
09.03.2017”, cu condiţia ca exem-
plarul original să fie depus/ expe-
diat astfel încât să fie înregistrate 
la Societate cu cel puţin 48 de ore 
înainte de data şi ora AGOA. Unul 
sau mai mulţi acționari reprezen-
tând individual sau împreună cel 
puțin 5% din capitalul social al 
Societății au dreptul, în condițiile 
legii, să introducă noi puncte pe 
ordinea de zi. Termenul limită 
până la care acţionarii îşi pot exer-
cita drepturile menționate mai sus 
este de maxim 15 zile de la data 
publicarii convocatorului in Moni-
torul Oficial al României. Orice 
acţionar interesat are dreptul să 
adreseze întrebări referitoare la 
punctele de pe ordinea de zi şi 
activitatea Societății. Societatea va 
putea formula un răspuns general 
pentru întrebările cu acelaşi 
conținut. Răspunsul la întrebările 
acționarilor va fi dat în cadrul 
şedinței. Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie, Eric Joseph 
Stab.

LICITAȚII  
l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Andreass Real SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 7177 din data de 
22.09.2015, pronuntata in Dosar 
nr. 30028/3/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Andreass Real SRL 
constand in bun imobil situat in 
Orasul Busteni, Strada Zamora, nr. 
14 A, Judetul Prahova compus din 
teren intravilan in suprafata de 
169,33 mp si constructia edificata 
pe acesta in suprafata de 90,73 mp 
in regim D+P+E in valoare totala 
de 68.850 euro. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite 
se  va organiza in data de 
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08.02.2017 ora 14,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul nu se va vinde la termenul 
stabilit de licitatie, se vor organiza 
inca 4 (patru) licitatii saptamanale, 
in zilele de 15.02.2017, 22.02.2017, 
01.03.107 si 08.03.2017, la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl. 
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietul de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 1.000 
lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 021.227.28.81.

l Consiliul Local Vulpeni, cu 
sediul în Str. Decebal, nr.1, comuna 
Vulpeni, judeţul Olt, cod fiscal: 
4394803, tel. 0249.456.704, fax: 
0249.456.770, e-mail: vulpeni-
primar@yahoo.com, organizează 
licitaţie publică în data de 
24.02.2017, ora 11.00, în vederea 
concesionării prin licitaţie publică, 
pentru o perioadă de 25 de ani, 
pentru: -300mp teren arabil situat 
în comuna Vulpeni, intravilanul 
satului Pescărești, cu vecinătăți: 
N=DJ 643A, S=Teren rezervă, 
E=Drum exploatare, V=Rujan 
Veronica. Documentaţia de atri-
buire și caietul de sarcini se pot 
obţine prin solicitare scrisă de la 
sediul Primăriei Vulpeni, Str. 
Decebal, nr.1, comuna Vulpeni, 
judeţul Olt -birou secretar, contra 
cost- 20 de lei pentru fiecare docu-
mentație. Data-limită de solicitare 
a clarificărilor este 16.02.2017. 
Ofertele se depun într-un singur 
exemplar la sediul Primăriei 
Vulpeni, Str. Decebal, nr.1, comuna 
Vulpeni, judeţul Olt -birou secretar, 
până la data de 23.02.2017, ora 

11.00. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor va avea loc la 
sediul Primăriei Vulpeni, Str.
Decebal, nr.1, comuna Vulpeni, 
judeţul Olt, la data de 24.02.2017, 
ora 11.00. Pentru soluţionarea 
eventualelor litigii, ofertanţii se pot 
adresa în termen de 5 zile Tribuna-
lului Olt, str. Mînăstirii, nr. 2, 
S l a t i n a ,  j u d e ţ u l  O l t ,  t e l . 
0249.414.989, fax: 0249.435.782.

l Organizatorul licitaţiei: Primăria 
Comunei Lupeni, localitatea 
Lupeni, nr.566, jud.Harghita, 
tel.0266.248.212, e-mail: luprim@
electronnet.ro. Data și ora desfășu-
rării licitaţiei: 20.02.2017, ora 
12.00. Locul desfășurării licitaţiei: 
loc.Lupeni, nr.566, jud.Harghita. 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu 
strigare. Licitaţia este organizată și 
se va desfășura conform prevede-
rilor Regulamentului de valorifi-
care a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.113/2016. Data și ora 
organizării preselecţiei: 14.02.2017, 
ora 10.00. Data și ora-limită până 
la care poate fi depusă documen-
taţia pentru preselecţie și înscrierea 
la licitaţie: 14.02.2017, ora 
9.00. Lista (partizilor/loturilor/
pieselor) care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei și pasul de lici-
tare pentru fiecare (partidă/lot/
piesă) sunt afișate la sediul organi-
zatorului. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la lici-
taţie: 61mc, din care pe natură de 
produse: -produse principale și 
accidentale I: 61mc și, respectiv, pe 
specii și grupe de specii: -molid: 
55mc; -fag: 5mc; -anin: 1mc. Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare provine din fondul fores-
tier proprietate publică certificată. 
Masa lemnoasă pe picior rămasă 
neadjudecată după încheierea lici-
taţiei nu se poate adjudeca prin 
negociere, în aceeași zi, în condi-
ţiile prevăzute de prezentul regula-
ment și de alte reglementări în 
vigoare. Masa lemnoasă rămasă 
neadjudecată după încheierea lici-
taţiei nu se va putea adjudeca, prin 
negociere, în aceeași zi/în ziua 
următoare, în condiţiile prevăzute 
de reglementările în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licita-
ţ ie i  începând cu data  de : 

25.01.2017. Alte informaţii privind 
organizarea și desfășurarea licita-
ţiei: Primăria Comunei Lupeni, 
v i c e p r i m a r  G e r é b  P é t e r, 
tel.0744.839.038 sau secretariat 
tel.0266.248.212.

l Cabinet Individual de Insol-
venţă Ştefănescu Cristian, cu 
sediul în Craiova, str. A. I. Cuza, 
Bl. Patria, Sc. B, et. 1, Ap.5, judeţul 
Dolj, Nr. matricol: 1B4603, Tel./
Fax: 0251/414187, reprezentată de 
Ştefănescu Cristian, notifică faptul 
că în temeiul art.71 alin.1 din 
Legea 85/2014 s-a dispus deschi-
derea procedurii simplificate de 
insolvenţă împotriva debitoarei 
S.C. Pasbos Impex S.R.L., cu 
sediul în Mun. Craiova, str. Petre 
Ispirescu, nr. 20, jud. Dolj, C.P. 
200479, având J16/947/1996 și 
C.U.I.  8716570, în dosarul 
numărul 10154/63/2016, aflat pe 
rolul Tribunalului Dolj, cu urma-
toarele termene limită: 1. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra 
averii debitorului este 06.03.2017; 
2. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 
03.04.2017; 3. Termenul pentru 
întocmirea și afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor este 
15.05.2017; 4. Data primei ședinte 
a Adunării Generale a Creditorilor 
este 07.04.2017, ora 14.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Craiova, 
str. A. I. Cuza, Bl. Patria, Sc. B, et. 
1, Ap. 5, judeţul Dolj. Relații la tel. 
0745.574440.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Sico Business SRL desemnat prin 
Sentinta Civila nr. 10086 din data 
de 26.11.2013, pronuntata in Dosar 
nr. 16005/3/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare prin  licitatie publica cu 
strigare/ vanzare directa a bunului 
imobil aflat in proprietatea Sico 
Business SRL constand in teren si 
constructie situat in Pantelimon, 
Jud. Ilfov, lot.4, T31, P A286, 
inscris in CF 3495, Pantelimon, 
identificat cu nr.cad.1187/2/2/7/4 in 
valoare totala de 360.880 lei. 

Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va organiza 
in data de 06.02.2017 ora 14,00 
prin vanzare directa/ licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul imobil nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit se vor 
organiza alte 5 (cinci) licitatii in 
data 20.02.2017, 06.03.2017, 
20 .03 .2017 ,  03 .04 .2017  s i 
17.04.2017, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii 
conform regulamentului stabilit in 
adunarea creditorilor din data de 
20.01.2017. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de orga-
nizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietul de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. 
M27, et. 4, ap. 10, sector 3 sau prin 
virament bancar. Costul unui caiet 
de sarcini este de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81

l SC Vasi-Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, 
anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după 
cum urmeaza: 1 Buc. Autobuz 
turistic BMC PROBUS 850 TBX, 
sasiu nr. NMC850RKT8DL00132, 
nr. inmatriculare IS-06-LJN, an. 
Fab. 2008- bun vandut  la 4425 
EUR+TVA. Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt până la data de 
02.02.2017, ora 16.00 si data de 
09.02.2017ora 16.00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Lici-
taţia va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Iasi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iași, in data de 03 
februarie 2017, ora 13:30 si in data 
de 10 februarie 2017 ora 13.30 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 13.01.2017. Pentru participarea 
la licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iași, 
str.  vasile lupu nr. 43,  jud. Iași, 
până la data de 02.02.2017, ora 
16.00 si data de 09.02.2017ora 
16.00. Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de organizare și desfă-

șurare a licitaţiei., Regulament ce 
poate fi consultat atat la dosarul 
cauzei cat si la sediul lichidato-
rului. 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 licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator.Prezenta 
publicaţie de vânzare va fi 
afișată  la    sediul lichidatorului 
judiciar (locul desfasurare a licita-
tiei), la grefa Tribunalului Iasi-Ju-
decator Sindic, Consiliul Local Iasi 
precum și la locul de dispunere a 
activului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: -C.I.I. Pohrib Ionela la 
te lefoane le :  0232/240 .890 ; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l Debitorul SC M.C.T. Impex 
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. I.C. Brătianu, nr. 11, camera 1, 
et. P, jud. Mehedinţi, J25/387/2012, 
CIF: 17486690, aflată în procedura 
d e  f a l i m e n t  d o s a r  n r. 
9886/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar societățile profesionale de 
insolvență asociate prin contract 
Yna Consulting SPRL și Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul 
ales în localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi, scoate la vânzare bunul 
imobil * Apartament cu 3 camere 
si dependinte, situat în localitatea 
Timisoara, bulevardul Corneliu 
Coposu, nr 20, scara A, județul 
Tims, CF 408703-C1-U46 - Timi-
soara nr. cadastru 27676/III, supra-
față: 76 mp* la pretul de pornire al 
licitatiei stabilit conform rapor-
tului de evaluare de 67.500 EURO, 
pret neafectat de TVA. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil * Aparta-
ment cu 3 camere si dependinte* 
descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 886/2013 din data de 
18.11.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 9886/101/2012 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti. Licitaţia va avea loc în locali-
tatea Timisoara, str. Nicu Filipescu 
nr. 4, ap. 14, judetul Timis, la data 
de 02.02.2017 orele 12:00. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, până la începerea 
licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei si 
achizitionarea caietului de sarcini 
in suma de 500 lei. Nr. cont 
RO10BRDE260SV42894742600 
deschis la BRD Suc. Dr. Tr. 
Severin. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la ședinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop cu cel putin 
2 ore inainte de ora licitatiei, să 
depună oferte de cumpărare la 

biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Timisoara, str. Nicu 
Filipescu nr. 4, ap. 14, judetul 
Timis. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 
0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email: office@consul-
tant-insolventa.ro; expertyna@
yahoo.com, site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi; Dr. 
Tr. Severin, str. B-dul Iuliu Maniu, 
nr.20, bl. KM 4 sc.1, ap. 2, jud. 
Mehedinți; Timisoara, str. Nicu 
Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timis. 
Lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, prin ec. Emil 
Popescu Yna Consulting SPRL, 
prin ec. Motoi Gogu.

PIERDERI  
l Pierdut Certificat de Inregis-
trare si Certificat Constatator, 
eliberate de ORC Arad, pentru Sc 
Pro-Nelu Trade Srl. Le declar nule.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare nr.1569/3/1991 pe numele 
Iacoban Gavril si Iacoban Florica. 
Il declar nul.

l Pierdut Contract vanzare-cum-
parare pe numele Baetica Petre. Il 
declar nul.

l Pierdut Certificat pregătire 
profesională- ADR pe numele 
Dragan Narcis Vasile. 

l SC Accerr I.P.U.R.L. in calitate 
de lichidator judiciar al SC Ingro 
SRL (fosta SC Castror Constructii 
SRL) declar pierdut certificatul de 
atestare a dreptului de proprietate 
privata asupra terenului nr.12470/2 
din data de 24.04.1997 eliberat de 
Prefectura Municipiului-Bucuresti 
pentru suprafata de:220MP situat 
in Bucuresti, str. Lt. Alexandru 
Paulescu nr.14, sector.2. Declar nul. 

l Soc. Com. Geo & Pet S.R.L., 
identificată la Registrul Comer-
ţului J40/3181/2001, RO 13788483, 
având sediul social în str. Barajului 
nr. 9 și punct de lucru Teiuș 73, cu 
A.M.E.F. identificată cu seria 
12159559 și seria fiscală MB 
0140053794, declar pierdut nr. 
ordine fiscal eliberat de A.N.A.F. 
(D.G.F.P.). Declar acest document 
nul.

l S.C. Arriva Trains Romania 
S.R.L. cu sediul în București  Delea 
Nouă nr. 3, sector 3, având C.U.I. 
34754866 și număr de înregistrare 
l a  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/8407/08.07.2015, declar 
pierdut certificatul de înregistrare. 
Îl declar nul.

l Declar pierdut Ordin privind 
constatarea dreptului de proprie-
tate privată asupra unui teren nr. 
1692 din 22.10.2003 eliberat de 
Prefectura Judeţului Ilfov, pe 
numele Tudor Eustaţiu și Tudor 
Eugenia.

l Declar pierdută (nulă) legiti-
maţie acces aeroport eliberată de 
Aeroport Otopeni pe numele 
Benedek Adrian.

l Pierdut răspuns declaraţie insta-
lare aparat taxat din 22.X.2007 
pentru P.F.A. Popescu Herăscu 
Dan, C.I.F. 21219195.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu . Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (1) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21, luna februarie, anul 2017, ora 11.00, la sediul Serviciului 
Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, 
se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei 
Hagiescu Roxana - Viorica, cu domiciliul fiscal în localitatea Constanța, str. Brizei, nr. 16, bl. FD3, sc. A, 
et. 2, ap. 4, județul Constanța: Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitației (lei); Teren intravilan, în suprafață de 1208 mp (1/2 din suprafață totală de 2416 
mp) situat în localitatea Bolintin Vale, jud. Giurgiu, CF 30218, nr. cad. 1680, 8.100 lei; Teren 
extravilan, în suprafață de 2633,5 mp (1/2 din suprafață totală de 5267 mp) situat în localitatea 
Bolintin Vale, jud. Giurgiu, CF 30218, nr. cad. 1680, 17.600 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de 
sarcini. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, deschis la 
Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 
după 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au 
obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană 
interpusă cu debitorul, 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 in- 
stanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 205/2015, 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 0246.270.520; persoană de contact: Stanciu Gheorghe - Gigel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Com-
partiment Valorificare Bunuri. Anunț vânzare. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu valorifică prin vânzare 
directă, de la locul de depozitare (Zona Liberă Giurgiu), cantitatea 
de 600 tone nisip cuarțos, la prețul de 28 lei/to, inclusiv TVA intrat, 
potrivit legii, în propietatea privată a statului, conform OG nr. 
14/2007 republicată. Cantitatea de 600 tone nisip cuarțos se află 
în big - bax - uri de 1 to fiecare, iar condiția de livrare este franco 
depozit Zona Liberă Giurgiu. Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0246.216.705, int. 138, telefon mobil 0725.505.912, 
0756.091.386 sau la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Giurgiu, sos. București, nr. 12, Compartiment Valorificare 
Bunuri.

ANUNȚURI


